
 

 

 

 

 

 

 

     XLIX. ÉVFOLYAM 2018. 1-2.  
 

A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 

L. KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉT 

2018. MÁJUS 5-ÉN 10:00 ÓRAI KEZDETTEL TARTJA 
SZÉKHÁZÁBAN 

BUDAPEST XIV. KERÜLET CZOBOR UTCA 68-BAN
 

MEGHÍVÓ 

A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 

L. KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉRE 
 

A GTE Országos Elnöksége 2017. november 24-én  megtartott 

ülésén az Alapszabály IV (14) pontja alapján úgy határozott, hogy 

        a GTE 2018. évi L. rendes Küldöttközgyűlését 
2018. május 5-én (szombat) 10:00 órára 

hívja össze a Gépipari Tudományos Egyesület 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 kitüntetés-

re felterjesztett kollégákat és hozzátartozóikat, valamint a jogi tag 
vállalatok képviselőit a GTE L. Küldöttközgyűlésére. 

Amennyiben 2018.05.05. napján a 10:00 órára összehívott Kül-

döttközgyűlésen a szavazásra jogosultak kevesebb, mint 50%-a 

jelenne meg, az Országos Elnökség hatályos Alapszabályunk IV 

(16) d) pontja szerint változatlan napirenddel összehívja a GTE 

megismételt L. Küldöttközgyűlését  
ugyanazon a napon, 2018.05.05. 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 dele-

gáló 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, valamint kitüntetésre 
felterjesztett tagtársainkat ismételten szeretettel meghívunk és meg-

jelenésükre a meghozandó döntések fontossága miatt feltétlenül 
számítunk. 

A Küldöttközgyűlés köznyilvános, részvételi díj mentes, de - a 

mandátummal rendelkező küldötteken túl - regisztrációhoz kötött. 
Regisztrálni 2018. április 26-ig a  GTE Titkárságán lehet. (1147 

Budapest, Czobor u. 68.,  levélcím: 1371 Budapest, Pf. 433, telefon: 
06-1-202-0656, fax: 06-1-202-0252, de legkedvezőbben e-mail-ben, 

a mail@gteportal.eu címen) 

Budapest, 2018. március 11. 
Dr. Takács János 

         elnök 

 

A GTE L. KÖZGYŰLÉSÉNEK NAPIRENDJE 

Regisztrálás            09:30-10:00  
 

1.  Üdvözlések, a Közgyűlés megnyitása         10:00-10:05

   előterjeszti: Dr. Takács János elnök  

2.  A Mandátumvizsgáló Bizottság (MB) jelentése        10:05-10:10

   előterjeszti: a MB elnöke 

3.  Ünnepi szakmai előadás (egyeztetés alatt)         10:10-10:35 

4.  A közgyűlés hivatalos részének megnyitása        10:35-11:00  

     A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása  

     előterjeszti: Szikra István, a Jelölő Bizottság(JB) elnöke 

  A  napirend elfogadása     

    előterjeszti: a levezető elnök  

5. 5.  Tisztújítás, jelölés       11:00-11:15 

    előterjeszti: Szikra István, a JB elnöke  

6. 6.  A jelölő lista elfogadása, szavazólisták előkészítése      11:15-11:20 

     előterjeszti:  
     a Szavazatszámláló Bizottság (SZSZB) elnöke 

Szünet (kávé, üdítő)           11:20-11:35 

7.  Beszámoló a GTE 2017. évi tevékenységéről        11:35-11:55 

            előterjeszti: Dr. Takács János elnök                                  

7. 8.  Beszámoló a célja szerinti társadalmi tevékenységről      11:55-12:10   

     előterjeszti: Dr. Borbás Lajos főtitkár  

8. 9.  Beszámoló a 2017. év gazdálkodásáról és a számvitelről  

     előterjeszti: Dr. Igaz Jenő ügyvezető igazgató        12:10-12:25 

10. A könyvvizsgáló hitelesítő értékelése           

      a mérlegbeszámolóról és az eredménykimutatásról        12:25-12:40 

            előterjeszti: Baracska László könyvvizsgáló 

11. A GTE 2018. év költségvetési előirányzata        12:40-12:55

   előterjeszti: Dr. Igaz Jenő ügyvezető igazgató 

12. A GTE 2017. év közhasznúsági jelentése         12:55-13:10 

      előterjeszti: Dr. Takács János elnök 

13. A Felügyelő Bizottság (FEB) beszámolója        13:10-13:25 

      előterjeszti: Wein Ádám,  a FEB elnöke 

14. Az Etikai Bizottság (EB) beszámolója                         13:25-13:35   

      előterjeszti: Dr. Bánky Tamás, az EB elnöke  

Szünet  (büfé, kávé, üdítő)          13:35-13:50  
 

15.  Hozzászólások, a beszámolók megvitatása, szavazás      13:50-14:25 

       a beszámolók és a határozati javaslat elfogadásáról          
levezeti: Dr. Takács János elnök 

16.  Tisztújító választás, a szavazás módjának ismertetése     14:25-14:35 

       előterjeszti: az SZSZB elnöke 

17.  Szavazás, szavazatok leadása,  közben szünet        14:35-14:50 

18.  Egyesületi kitüntetések átadása         14:50-15:15

       előterjeszti: Dr. Borbás Lajos főtitkár 

       átadja: Dr. Takács János elnök 

19. A választási eredmény kihirdetése                         15:15-15:30 

        előterjeszti: az  SZSZB elnöke 

20. A megválasztott főtitkár szavai, zárszó         15:30-15:35  

         moderálja: Dr. Takács János elnök 

 

GÉPIPAR 
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A MANDÁTUMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG (MVB)  

JELENTÉSE 
 

A GTE Alapszabálya IV. fejezet (15) bekezdése szerint „… 

minden … szervezet választhat egy küldöttet a közgyűlésre. Azok a 

szervezetek, amelyek taglétszáma a Közgyűlést megelőző év de-

cember 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 2017. decem-

ber 31-i létszámát, valamint a küldöttválasztó közgyűléseik jegy-

zőkönyvét, az alábbi küldöttek mandátumát igazolja:  
 

Szakosztályok:  
Anyagmozgatási   26-1  Dr. Kása László 

Anyagvizsgáló  26-1  Dr. Borbás Lajos 

Áramlástechnika  12-1  Dr. Hős Csaba 

Élelmiszer-és hűtőgép  17-1                 Dr. Csury István 

Energia-és vegyipari gép 10-1  Mátyás László 

Építőgép    12-1  Dr. Berta János 

Forgácsolás     1-0  nincs küldött 
Gépjármű   91-4   Gerő Dezső, Dr. Kosaras Csaba 

         Dr.Matolcsy Mátyás, Szatmári Éva 
Gördülőanyag  29-1  Dr. Zobory István 

Gyártási rendszerek 86-3                           Dr. Mátyási Gyula,                                                                     

            Dr. Mikó Balázs, Valenta László 
Hajó-és úszómunkagép   3-1  nincs küldött 
Háztartási gépek  52-2   Konkoly Szabolcs, Szikra István 

Hegesztési   41-2                         Kristóf Csaba 

Hidraulika – pneumatika   3-1  nincs küldött 
Hőkezelő   15-1  Dr. Tóth Tamás 

Ipargazdaság    5-1  nincs küldött 
Karbantartás    7-1  nincs küldött 
Képlékenyalakítás    8-1  Dr. Danyi József 
Konstrukciós   15-1  Weszely István 

Korróziós   21-1  Ostorházi Miklós 

Mechatronika   2-1  nincs küldött 
Mezőgép   23-1               Dr. Kerényi György 

Műanyag   34-2             Dr. Macskási Levente 

Repülőgép     8-1  Gáti Balázs 

Tribológia     5-1  nincs küldött 
Tűzvédelmi  15-1  Vida Ferenc 

Klubok 
Ipari Minőségügyi Klub   5-1  Tóth Tihamér 

Tisztítástechnológia    4-1  Drabek Ferenc 

Szabvány Klub   1-1                 Bárdos Zoltánné 

Fórumok 
Senior    2-1  Hanyecz Imre 

Ifjúsági                36-4                  Dr. Lázár-Fülep Tímea 

Jogi tagvállalati vezetők       25-1  nincs adat  

Területi Szervezetek 
Baja   15-1  Balogh Miklós              

Baranya     3-1  nincs küldött 
Borsod   32-1            Dr.Siménfalvi Zoltán 

Békés   45-2   Dr. Simon Sándor, Varga Péter  

Cegléd     4-1   nincs küldött 
Csepel   38-1  Szomi Iván 

Eger   15-1  Bolyki Ferenc    

Esztergom     3-1  nincs küldött 
Győr   42-2  Stasztny Péter 

Hajdú-Bihar                100-4 Lesnyák Miklós, Nagy Károly 

                   Dr. Lőrincz Béla, Cséti Imre   
Hódmezővásárhely    0-0   nincs küldött 
Jászberény     4-1   nincs küldött 
Kecskemét    7-1   nincs küldött 
MOL Százhalombatta  24-1  Kurucz Botond 

Sopron   10-1  Dr. Czupy Imre 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 19-1  Nagy Sándor 

Tatabánya     3-1  nincs küldött 
Tolna megye  19-1  Fáncsy István 

Veszprém     2-1  nincs küldött 
Zalaegerszeg    2-1  nincs küldött 

A második oszlopban szereplő két kötőjeles szám a 2017. de-

cember 31-én érvényes tagsággal rendelkezők számát és az Alap-

szabályban foglaltakkal összhangban jelölhető küldöttek számát 
jelzi. Sajnálatos, hogy több, küldöttállításra jogosult szervezet 
nem élt ezzel a jogával. A küldöttekkel együtt - a meghívóval 

összhangban - minden tagtársunkat várjuk a Küldöttközgyűlésen, 
aki tanácskozási joggal részt kíván venni és regisztrál.  

 

Budapest, 2018. március 21. 

      Sióréti Csaba 

         MVB elnök 

 

 

A JELÖLŐ BIZOTTSÁG (JB) JELENTÉSE 
 

A Jelölő Bizottság (JB) tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az 

Alapszabály IV. fejezete (22) pontja szerint az Egyesület főtitká-
ra és a vele együtt a 2014. évi közgyűlésen megválasztott hat 

elnökségi tag mandátuma megszűnik. A Közgyűlés feladata a 

Főtitkár és a hat elnökségi tag, valamint póttagok megválasz-

tása, ill. újraválasztása.  
A 2016-ben megválasztott elnök, elnökségi tagok és póttag-

ok, akik 2020-ig mandátummal rendelkeznek: 

 

Elnök: 
Dr. Takács János 

Elnökségi tagok: 
Dr. Falk György 

Dr. Lázár-Fülep Tímea 

Dr. Illés Béla 

Nagy József 
Stasztny Péter 
Dr. Voith András 

Az elnökség póttagjai: 
Dr. Horváth Béla 

Ilinyi János 

 

A Jelölő Bizottság javaslata a főtitkár, a vele együtt megválasz-

tandó hat elnökségi tag és a póttagok személyére a 2018. márci-

us 23-ig beérkezett javaslatok alapján: 

 

Főtitkár: 
Dr. Borbás Lajos   eddigi főtitkár 

Elnökségi tagok:  
Dr. Czupy Imre   új jelölt  
Cséti Imre    eddigi elnökségi tag 

Dr. Erős Károly    eddigi elnökségi tag 

Dr. Kodácsy János   eddigi elnökségi tag 

Sióréti Csaba   eddigi elnökségi tag 

Szammer István   eddigi elnökségi tag 

Valenta László   új jelölt 
 

Az új jelöltek rövid bemutatása a 23. oldalon olvasható. 
    

A Jelölő Bizottság várja a további javaslatokat. A JB fel-

hívja a szervezetek és küldöttek figyelmét, hogy az Egyesület 
Választási Ügyrendje 3. pontja alapján mind a szervezetek, 

mind az Egyesület tagjai további személyi javaslatokat tehet-

nek a Jelölő Bizottság felé, vagy legkésőbb a Küldöttközgyű-
lésen. A JB kéri, hogy a további jelöltek esetén a javaslattevő az 

előterjesztésben gondoskodjon a jelölt méltó bemutatásáról. 
 

Jászberény, 2018. március 23.    

Szikra István 

   JB elnök 

 

A MANDÁTUMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE 

A JELÖLŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE 
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A GTE  KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJA  A  2017. ÉVRŐL 

 

Tisztelt Tagtársaink és Küldötteink, kedves Meghívottak! 
 

A GTE 2017-es működését az új székházunk használhatósági 
feltételrendszerének kialakítási, beüzemelési feladatai erősen meg-

határozták, miközben ezt megnehezítette, hogy egy felhőszakadás 
eredményeként jelentős károkat szenvedtünk. A szokásosnál sokkal 
több jogi, gazdálkodási munka és a működési feltételek biztonságát 
zavaró események (konferenciák átütemezése stb.) mellett az előző 
éveknél ugyan kisebb gazdasági forgalom mellett, de végül is 
eredményes évet zártunk annak is köszönhetően, hogy a közhasznú 
támogatás lehetőségével élve tartós támogatási szerződéssel támo-

gatók segítették munkánkat, valamint több rendezvényünk jelentős 
érdeklődést váltott ki. 

Egyesületünk taglétszáma lényegében stabilizálódott. Felvett 

tagjaink létszáma folyamatosan emelkedik, ugyanakkor Egyesüle-

tünk korfájából adódóan számos Tagtársunktól kell évről-évre 
búcsút vennünk, akiknek tevékenységét, emlékét megőrizzük.  

Gazdálkodásunk 

 A MTESZ felszámolási eljárásában megerősödött az az irány, 
hogy nem teljesülnek az ingatlan eladási bevételekből a hitelezői 
követelések, továbbá faktoring cégek több hitelezőtől átvették a 
követeléskezelést. Ebben a helyzetben a korábbi székházból kiköl-

tözésünk követeléseire olyan kiváltó ajánlatot kaptunk, amit elfo-

gadtunk és ez eredményeinket javította. Köszönet a támogatóknak 
és a szervezők cselekvési kedvének.  

Az éves gazdálkodást havi szigorú feszességű ellenőrzés mel-

lett folytattuk és tovább stabilizáltuk. 
A gazdálkodás 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 gazdál-

kodási munka irányítása a vezetőség feladata. Az önállóság mellett 
a gazdálkodási felelősség koordinálására, a törvényeknek való 
megfelelésre alapvető hangsúlyt fordítottunk. Sajnálatos, hogy 
ebben a munkában a szervezetek jelentős része nem aktivizálódik, 
pedig nélkülük a fenntarthatóság egyre nehezebbé válik.  

Az egyes szervezeteink aktivitásának növelési igénye mellett 
érdemes felvetni Egyesületünket támogatók körének bővítésére 
irányuló stratégia megfogalmazását, amely szintén hozzájárulhatna 
gazdasági működésünk stabilitásához. A stratégiai feladatok mel-

lett az operatív intéznivalók is komplikálták teendőinket. Szerveze-

teink aktivitásában az egyenlőtlenségek nem csökkentek, ennek 
megfelelően a tagság fejlesztése is erős eltéréseket mutatott. 

Az országos testületek munkája 

Az országos vezető testületek munkája, valamint tevékenysé-
gének jellege alkalmazkodott a feladatokhoz.  

Az Országos Elnökség tagjainak a Tagság aktivitásának fenn-

tartása, növelése érdekében kifejtett tevékenysége 2017-ben nem 

változott az előző évhez viszonyítva.  
Mint az tagjaink és a Küldöttközgyűlés résztvevői számára is 

ismert, a demokratikusan megválasztott vezető testületek beszámo-

lási kötelezettségét törvényi előírások és az Alapszabály szabá-
lyozzák. Az Egyesület közhasznú státusa megköveteli ezt, ezért az 
eredmények értékelése, a felvetődő kérdések megvitatása és a 
szükséges határozatok meghozatala a Küldöttközgyűlés fő feladata. 

De azért is szükség van közös dolgaink megvitatására, mert az 
Egyesület működtetése közös feladatunk. 

Az GTE Országos Elnöksége (OE) a 2017-es esztendőben az 
alapszabályban meghatározottaknak megfelelően ülésezett, sajnos 
többször a kimentések miatt csak a másodszori összehívás után volt 
határozatképes.  

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 több-

ször sem jelent meg üléseinken. Ennek a részvételi aktivitásnak 

természetesen hatása volt szervezetünk munkájára, eredményeire. 

 

 

A vezető testületek munkájáról, a fontosabb egyesületi esemé-
nyekről honlapunkon keresztül viszonylag gyorsan szerezhetnek 
információt tagjaink. (Egyszerűen a számítógép „GOOGLE” kere-

sőjébe 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 GÉP-

IPAR-ban számolunk be éves munkánkról.  
A 2017-es évben az Országos Elnökségnek és személy szerint a 

vezetők egy részének (főként: Igaz, Cséti; Borbás; Voith; Takács 
stb.) munkáját erősen lekötötte az Egyesületi székház cseréjéből 
adódó további adminisztratív, jogi, pénzügyi stb. feladatok lebo-

nyolítása 

Sajnos a természet sem volt kegyes hozzánk, mert olyan nagy 
vihar és felhőszakadás áldozatai lettünk, hogy az épület garázsai, 
földszintje, lépcsőháza, gázkazánja is víz alá került. A keletkezett 
kár elhárítása kétmillió forint feletti helyreállítás többletkiadást 
jelentett, amit a biztosító felé bejelentettünk, jelentős részben a 
számláinkat is megküldtük, de a kárrendezés még nem zárult le. 

A vízözön kárainak elhárítása és azok felmérése kapcsán szük-

ségessé vált iratok selejtezése, amelyek szakszerű kezelése, vala-

mint elszállítása még 2018 elejére is áthúzódott. Ebbe a munkába 
aktívan bekapcsolódtak a GTE munkatársak (Jenő, Márti, Orsi, 

Gabi és segítőik, jogi képviselőnk, független könyvvizsgálónk, 
informatikusunk), akik a jogi, biztosítási, adózási, bank számlave-

zetési feladatokon, valamint a hulladékmentesítés területén a napi 
teendőiken túl kellett dolgozzanak.  

Az új székház lehetőségei 

Új telephelyünk adottságai, elhelyezkedése, közlekedési, par-

kolási lehetőségei, épített szerkezete, a helyiségek méretei a GTE 
további munkájához jó feltételeket biztosítanak. A mi közös felada-

tunk, hogy szakmai rendezvényekkel töltsük meg a házat. 
A ház körüli utcák kialakítása olyan, hogy a gépkocsival érke-

zőknek ingyenes parkolási lehetőséget biztosítanak. A vasúti köz-

lekedési csatlakozások döntő többsége egy, a városon (Budától-
Rákospalotáig) átmenő buszjárattal (5-ös) elérhető, a buszmegálló 
és villamosmegállók (62; 69) is kb. 200 m-en belül gyalog elérhe-

tők Zuglóban, az Erzsébet királyné út és a Rákos patak sarkon, a 
„Rákos patak” megállóban. Az épületen belül a rendezvények 
tartását az első emeleten kb. 50 főt befogadó konferenciaterem és 
kb. 20 főt befogadó ülésterem a hozzá tartozó kiszolgáló helyisé-
gekkel segíti. A második emeleten is van egy kb. 20 fős ülés, vagy 
oktatóterem, valamint az Egyesület Titkársága, a tagnyilvántartás-

sal, pénzüggyel, rendezvényszervezéssel és a kiszolgáló háttérrel. 
Közösségi területeink jelenleg már rendelkeznek alapvető infrast-

rukturális berendezésekkel, melyek fejlesztése jövőbeni terveink 
között szerepel.  

A földszinti helyiségek jelenleg átmeneti raktárként vannak 

használva, de ezek jobb kihasználását is rövidesen megoldjuk. 
A ház körüli kertben akár kerti rendezvények is tarthatók, en-

nek kialakításához az alapfeltételek adottak, de még további ráfor-

dításokkal javítani kell a komfortot, ha erre is lesz igény. 
Köszönjük mindazon tagtársunk segítségét, akik a ház és a kert 

rendberakásával tették élhetőbbé a környezetünket. 
Az Egyesület gazdasági hátterének megteremtése a jövőben is 

mindannyiunk részéről nagyobb figyelmet, ráfordítást, még össze-

hangoltabb munkát követel meg. Ehhez szervezeteink értékteremtő 
munkájukkal járulhatnak hozzá. 

Az Egyesület szakmai munkája 

Az egyesületi munka fejlesztése szakterületenként és földrajzi 
eloszlásban is erős eltéréseket mutatott. Úgy érzékeljük, ez nagy-

mértékben függ az egyes vezetők okos tettrekészségétől és a tagság 

igényeitől, aktivitásától.  A jó példák közé a Gépjármű, a Konst-

rukciós, a Gyártási rendszerek, Háztartási gép, Mezőgép szakosz-

tály sorolható, míg a területi szervezetek közül a százhalombattai, a 
békéscsabai,  a  debreceni,  a  győri, a jászberényi, a soproni, az  
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egri mutatott nagyobb aktivitást, valamint információkkal ren-

delkezünk a Tolna megyei, Hajdú-Bihar megyei, csepeli szerve-

zeteink működéséről. 
A GTE tevékenységéről több beszámoló született az 

AUTOPRO internetes oldalain, részt vettünk a HUNGEXPO két 
szakmai kiállításán, az Ipar Napjain, a MACH-TECH-en a Nagy-

díjak zsűrijében, valamint az Automotiv Hungary-n az AUTO-

PRO-val a TechTogether hallgatói verseny zsűrijében. 
A Nemzetgazdasági Minisztérium a Kormány IRINYI tervé-

nek keretében elindította az „IPAR 4.0” platformot az MTA 
SZTAKI koordinálásával, amelyet a GTE Manufuture HU prog-

ramja is megalapozott. A GTE alapító tag az Ipar 4.0 platform-

ban.  

A 2017-es Küldöttközgyűlést követően összegyűjtöttük ja-

vaslatainkat és elküldtük Lepsényi István államtitkár úrnak, aki 
válaszában a GTE részére javasolta, hogy kapcsolódjunk be az 

IFKA munkájába, hogy az IPAR 4.0 feladataiból kivehessük 
részünk. A kapcsolatfelvétel több hónapja elkezdődött, eddig 
azonban még nem jött létre érdemi feladat-meghatározás. 

Szaklapok, információs rendszer  

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 eddig ott közzétett 
aktuális hírek, információk közreadására is szolgáló, elektronikus 
formában megjelenő és a honlapról mindenki számára letölthető 
lapra, az e-GÉPIPAR-ra megvan az igény, de ahhoz, hogy megje-

lenését rendszeressé tegyük, informatikai fejlesztésre és humán 
erőforrásaink mozgósítására egyaránt szükség van. 

Az Egyesület információs rendszere lassú fejlődésen ment át 
az elmúlt években: előtérbe került az elektronikus kapcsolattar-

tás, tagjaink e-mailben történő értesítése. Ez a változás felgyorsí-
totta az információáramlást. Azt kérjük szervezeteinktől, hogy a 
kapcsolattartás javítása érdekében tegyék naprakésszé címlistái-

kat és a változásokról értesítsék a központi nyilvántartásunkat is. 
Honlapunk tartalmazza ugyan a legszükségesebb tájékoztatá-

sokat, de nem tekinthetjük korszerűnek és sem a tartalmával, sem 
a látogatottságával nem lehetünk elégedettek. Hiányoznak az 
időszerű hírek, ami miatt érdemes lenne gyakrabban látogatni. 
Különösen elhanyagoltak a szakosztályok, szervezetek oldalai, 
pedig azok szerkesztése, frissítése, aktualizálása a szervezetek 
érdeke, joga és felelőssége. Van olyan területi szervezetünk, 
amely inkább saját honlapot hozott létre, amivel jobban tudnak 
visszahatni a helyi igényekre.   

A GTE saját erőforrásai nem biztosítottak, nem biztosítanak 

kellő fedezetet az információs rendszer megújításához, ezért 
pályázatot nyújtottunk be. A pályázat elnyerése esetén biztosítani 
tudjuk az anyagi hátteret a honlap és a kapcsolódó információs 

rendszer fejlesztéséhez. A technikai fejlesztések mellett biztosí-
tanunk kell azonban az emberi erőforrásokat is ahhoz, hogy 
tagjaink - és szélesebb körben az Egyesület munkája iránt érdek-

lődők – naprakész, érdekes és vonzó tájékoztatáshoz jussanak. A 
fejlesztésre irányuló pályázatunk elnyerése esetén a honlapon 
keresztül és rendszeres körlevéllel tervezzük a közvetlen kom-

munikáció megteremtését, melynek kimunkálásához várjuk 
tagtársaink ötleteit, esetleges támogatásit.   

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

vezeti híreket illeti. Ahhoz azonban, hogy a meghirdetett célokat 
elérjük, további lépéseket kell tenni, amelyek növelik a honlap 
olvasottságát mind az ipari szakemberek, mind a fiatalok köré-
ben. Célszerű itt is meghirdetni nemcsak az országos, de a helyi 
rendezvényeket is, így tájékoztatva a többi szervezetben a hason-

ló érdeklődésű tagjainkat és növelve a rendezvények látogatott-
ságát.  

Nemzetközi szervezeti tagságainkból eredendően honlapun-

kon, ha korlátozott számban is, biztosítjuk külföldi rendezvények 
linkjeinek elérhetőségét (pl. VDI, FISITA stb.).  

A bővülő nemzetközi aktivitás megalapozásaként felállt a  

„MANUFACTURING2018” konferencia szervezését támogató 
honlap. 

A GÉP folyóirat a gépipar területén született kutatási-
fejlesztési eredményekről tájékoztatja olvasótáborát. Vesza József 

felelős szerkesztő időt, energiát, távolságot nem kímélve dolgo-

zik a Gép megjelentetése érdekében. Köszönjük a főszerkesztő és 
a szerkesztőség munkáját. Lehetőséget teremtettek a szakmai 
konferenciák, az egyetemeken folyó kutatások eredményeinek 
közzétételére, doktori iskolák tevékenységének bemutatására.  
A lap megjelenésén dolgozó kollégák ellenszolgáltatás nélkül, 
szakmaszeretetből és szakmai elhivatottságból végzik munkáju-

kat a GTE vezetésének erkölcsi támogatásával.  

Tagságunk, szervezeteink 

A GTE rendes és regisztrált taglétszáma az előző évben eny-

he mértékben tovább csökkent, ugyanakkor taglétszámunk stabi-

lizálódni látszik. A közvetlen GTE-es aktivitást továbbra is 
igénybe vevők köre 3…5000 főre becsülhető. (Ez a GTE által 
szervezett események, rendezvények résztvevői és a szaklapjaink 

által elért érdeklődők becsült száma.) 
Taglétszámunk vesztésében idén is szembe kellett néznünk - 

Egyesületünk korfájából adódóan - azzal a szomorú ténnyel, 
hogy jelentős személyiségektől kellett örök búcsút vennünk az 
elmúlt esztendőben, mert elkötelezett, nagytiszteletű, mindvégig 
GTE-s érzelmű barátaink távoztak sorainkból. 2017-ben 22 

elhunyt tagtársunkról van tudomásunk. Elhunyt kollégáinkról a 
20. oldalon emlékezünk meg. 

Egyesületünk taglétszáma veszteségeink ellenére alig válto-

zott, legtöbb OE ülésünk alkalmából új tagokat vettünk fel, aki-

ket ezúton is üdvözlünk sorainkban. A 2017-ben felvett tagtársa-

ink névsorát a 20. oldalon ismertetjük.  
Sajnálatos jelenség, hogy az új belépők egy része néhány év 

múlva lemorzsolódik. Ez elsősorban a fiatalokra jellemző. Felté-
telezzük, ennek egyik oka, hogy belépésük formális és szűkebb 
környezetükben, a szervezetek szintjén nem találják meg a szá-
mukra vonzó programokat. 

A Gépjármű Szakosztály a megszokott ütemben végzi 
munkáját. Tevékenységük továbbra is autóbusz-centrikus, évi 
egy nagyrendezvényük, az Autóbusz Szakértői Tanácskozás is 

erre utal. Több kísérletet tettek a nyitásra a személygépkocsi ipar 

és az új technológiák, az elektromos hajtás és az önvezető jármű-
vek felé, de igazi áttörésről nem beszélhetünk. Helyzetüket nehe-

zíti, hogy a területen számos új egyesület, szervezet alakult, 
elsősorban üzleti alapon, tehát a szakmai kínálat bőséges és 
színes.   

Sem a szakosztály, sem az Egyesület nem tudott rendszeres 

kapcsolatot kiépíteni a külföldi tulajdonú nagy személygépkocsi 

gyárakkal, aminek egyik oka, hogy ezek a vállalatok jobban 

kötődnek anyavállalataikhoz, mint a magyar műszaki közélethez.  
A szakosztály az autós mérnökképzést a Formula Student 

mozgalom és a TechTogether versenyek támogatásával segíti. 
Ennek kapcsán rendszeresen szerveznek be új tagokat, de a fiata-

lok megtartása hosszabb távon nem mindig sikeres.  
Nemzetközi kapcsolataik elsősorban a FISITA tagsághoz kö-

tődnek, ami anyagi eszközök hiányában formálissá vált.  
Hasonlóan komoly tevékenységet és aktivitást mutat Konst-

rukciós Szakosztályunk, amely az MTA Műszaki Tudományok 
Osztálya, Gépszerkezettani Tudományos Bizottsága, valamint a 
BME Gépészmérnöki Kar Gép- és Terméktervezés Tanszék 
társszervezésével és támogatásával már harmadik alakalommal 

rendezte meg ez év februárjában Gépészeti Szakmakultúra cím-

mel rendezvényét, amely egyre nagyobb népszerűségnek örvend, 
folyamatosan növekvő érdeklődői kör megjelenésével. Ebben az 
esztendőben a rendezvényhez már kiállítók is csatlakoztak, ami a 

téma iránti igény megalapozottságát támasztja alá. 
Gördülőanyag Szakosztályunk három évenként BOGIE né-

ven nemzetközi rendezvényt szervez (legutóbb 2016-ban). 
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A Háztartási Gépek Szakosztály rendszeres egyesületi élete 
mellett 2-3 évenként szervez egy-egy aktuális témához kapcsoló-
dó szemináriumot. Mezőgép Szakosztályunk hasonlóképpen 
szervez összejöveteleket. Ezeknek a szakosztályoknak a tevé-
kenysége például szolgálhat a többi szakosztályunk életének 
szervezéséhez.  

 A GTE továbbra is aktív tagja az Magyar Szabványügyi 
Testületnek, ahol képviseletünket Dr. Bárdos Zoltánné nagy 

aktivitással látja el és összefogja a különböző területekről dele-

gált szakértőink munkáját. 
Az Ipari Minőségügyi Klub dr. Tóth Tihamér vezetésével 

továbbra is egyenletesen végzi munkáját. 
 Szervezeteink jelentős részének gazdálkodási tervszerűsége 

továbbra is elmarad a várakozásainktól. Ezen a területen jelentős 
áttörésre volna szükség – különösen a tanfolyamok, képzések, 
továbbképzések területén mutatkozik feltűnő aktivitási hiány – a 

szakmai megjelenésen túl annak érdekében is, hogy költségveté-
sünk tervadatok alapján legyen elkészíthető a jövőben. A GTE 

gazdálkodásának záloga a megfelelő színvonalú rendezvények-

hez és tanfolyamokhoz kötődő un. „bevételes” egyesületi tevé-
kenységek végzése szervezeteink részéről. Amennyiben ezen a 

téren nem következik be kedvező változás, és szervezeteink nem 

fognak a közösség érdekében előre látható, megnyugtató rend-

szerességgel, évente, vagy kétévente „bevételes GTE rendezvé-
nyeket” szervezni, a jelenlegi szintű tagdíjakból az Egyesület 
nem lesz fenntartható. 

A bevételek és kiadások alakulásáról, vállalkozásainkról, az 
éves mérleg és a jövő évi költségvetés keretében külön napirend-

ben számolunk be.  
Az Egyesület szakmai vonzerejének növelése továbbra is pi-

acorientált tevékenység megtalálásával 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 tevékenységünk-

ben rejlő lehetőségeinket folyamatosan újra kell gondolnunk. 

Ebbe a körbe tartozik a felsőoktatási intézményekkel, a Magyar 
Mérnök Kamarával kialakított többoldalú együttműködésünk 
szakmai alapokon történő elmélyítése. Ennek érdekében a Ma-

gyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozatával kötött megállapo-

dásunk alapján a Kamara befogadja tanfolyamainkat, szakmai 

rendezvényeinket (pl. Balatoni Ankét, Gépészeti Szakmakultúra) 
a kamara tagjai számára kötelezően előírt továbbképzési rendsze-

rébe, ami az Egyesületünkben folyó szakmai munka elismerésé-
nek tekinthető. 

A GTE mint tudományos egyesület, a hazai szakképzés for-

málásában szeretné kivenni a részét a számára elég korlátozottan 
biztosított társadalmi lehetőségeken belül, mely lehetőségeket az 
Egyesület társadalmi tevékenységének az erősítésével minden 
bizonnyal bővíteni kell. (SZFI – Nemzeti Képesítési Bizottság 
ahol az Egyesületet Dr. Gremsperger Géza képviseli.) 

Az Egyesület jövőképének újragondolása 

Több mint tíz éve, hogy széleskörű vita után megfogalmaz-

tuk az Egyesület jövőképét és stratégiai céljait, valamint az ezek-

ből következő feladatokat. Az Országos Elnökség kezdeményezi 
a korábbi célok és feladatok teljesítésének értékelését, aktualizá-
lását, valamint a GTE szervezeti felépítésének szükség szerinti 
újragondolását. Részben ennek a folyamatnak az elindítását 
szolgálja a 2018. április 7-re összehívott Országos Titkári Ta-

nácskozás, amelynek tapasztalatait, megállapításait lapzárta 
miatt csak a szóbeli kiegészítésben tudjuk értékelni.  

 

 

Az OE célja, hogy ebben az évben – minél több cselekvő ta-

gunk bevonásával – kialakuljon egy, az egyesületi munka élénkí-
tését szolgáló elképzelés, szükség esetén szervezet- és működés-

átalakítási javaslat, beleértve az Alapszabály esetleges módosítá-
sát is. Elsődleges szempont az Egyesület tagjainak és értékeinek, 

működőképességének megőrzése, de ugyanilyen fontossággal 
kell kezelni a további működéshez szükséges feltételek megte-

remtését, a jelenlegi és jövőbeni követelményekhez való alkal-

mazkodást. Ezt a célt kívánja szolgálni az előterjesztett határo-

zati javaslat (ld. a 7. oldalon), amely alapján egy kiérlelt javas-

lat-csomagot fogunk a 2019. évi Közgyűlés elé terjeszteni.  

Rendezvényeink 

2017-re öt konferenciát terveztünk. Ebből négy sikeresen zá-
rult, egyet célszerű volt 2018-ra halasztani. 

Időrendben az első a Konstrukciós Szakosztály által kezde-

ményezett és szervezett II. Gépészeti Szakmakultúra konferen-

cia volt 2017. február 1-én.  A 23 előadás között vezető munka-

társak és egyetemi oktatók mellett sikeres tudományos diákköri 
témák is ismertetésre kerültek. A BME Gép- és Terméktervezési 
Tanszékével közösen, az MTA Gépszerkezettani Tudományos 
Bizottságának támogatásával megtartott rendezvény szakmailag 
sikeres volt, amit az idő közben megrendezett III. Gépészeti 
Szakmakultúra konferencia (2018. február 1) iránti érdeklődés is 
bizonyított. A szakosztály példa értékű hagyományt teremtett, 
már többen bejelentették az igényüket a IV. konferenciára is. 

A 48. Autóbusz Szakértői Tanácskozásra (október 17.) a 
szokásos érdeklődés mellett, 114 résztvevővel került sor a Gép-

jármű Szakosztály szervezésében, a Magyar Autóbuszgyártók 
Szövetsége társrendezésében.  

A GTE legnagyobb hagyományra visszatekintő konferencia 

sorozata közvetetten bár, de jelentősen hozzájárult a hazai busz-

gyártás újra indításához, mert ennek az ügynek mindvégig háttér-

támogatást adott, beleértve a Magyar Örökség Díj odaítélésében 

nyújtott segítségünket is.  
A bevezető előadások a megélénkülő hazai buszbeszerzést, a 

buszpark megújulását és a hazai gyártás előtt álló lehetőségeket 
tárgyalták.  A Tanácskozáson a hagyományos témák mellett 
néhány előadás az új technológiák, az elektromos hajtást és az 
önvezető járművek lehetőségeit mutatta be.  

A Géptervezők XXXIII. Szemináriumára (Miskolc, no-

vember 9-10.) a szokásos magas szakmai színvonalon, közel 60 
fő részvételével került sor. A Szeminárium szervezői a Gép c. 

folyóiratban biztosítanak megjelenési lehetőséget az előadók 
számára külön díj ellenében. Ezzel a lehetőséggel idén is sok 
szerző kívánt élni, mindkét fél számára előnyös módon, biztosít-
va ezzel a folyóirat értékes tartalommal való megjelenését is. 

Az év legnagyobb rendezvénye a 38. Balatoni Ankét (no-

vember 16-18.) volt 130 résztvevővel és 34 előadással, fórum 
programmal. Témája a nyomástartó rendszerek gyártása, javítása, 
karbantartása, vizsgálata. Az ankét a GTE Százhalombattai Szer-

vezete, a MAHEG és a MOL közös, kiállítással egybekötött 
rendezvénye, amit a szervezők tudatosan, folyamatszerűen készí-
tenek elő. A résztvevők igényeit is figyelembe véve az ankéton 
megfogalmazták a következő évi témákat. Az ankét rangját 
emeli, hogy mind a vállalatok, mind a Mérnökkamara tovább-

képzésként ismerik el. A rendezvényen sikeres előadást tartott 
Dr. Aszódi Attila államtitkár és Pomázi Gyula helyettes államtit-
kár. Először került átadásra a Nyomástartó Rendszerek Biztonsá-
gáért Díj, melyet a Gépipari Tudományos Egyesület és a Magyar 
Olaj- és Gázipari Múzeum alapított 2016-ban az ankét rendszeres 
résztvevőinek javaslatára. 

Összefoglalva, a legnagyobb tradícióval rendelkező rendez-

vényeink továbbra is keresettek, amihez csatlakozott a Szakma-

kultúra konferencia. Több esetben a sikeres lebonyolításhoz 

szakmai együttműködő partnereket volt célszerű bevonni.  

A GTE  KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJA  A  2017. ÉVRŐL 
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Az érdeklődést növeli, ha a rendezvényt a Mérnökkamara 
továbbképzésként ismeri el, valamint ha ISBN számmal ellátott 
kiadvány készül a lektorált és referált előadásokról. A megfelelő 
kiadvány a fiatal, tudományos karrierjüket építő kutatók számá-
ra is vonzóvá teszi a részvételt.  

A rendezvényeken mintegy 340 résztvevő volt, ami 12%-kal 

több mint 2016-ban. Anyagi hozzájárulásuk az Egyesület műkö-
déséhez jelentős, összesen közel 12 mFt-tal járultak hozzá a 

GTE gazdálkodásához, aminek több mint 2 mFt. volt az ered-

ménytartalma.   
2018-ra csúszott át a tervezett ötödik rendezvény, a Gyártás 

konferencia, mert így sikerült pályázati támogatást elnyerni, ami 
fedezetet biztosít egy színvonalas nemzetközi rendezvény előké-
szítésére, rangos előadók meghívására és egy méltó kiadványra. 
A konferencia nemzetközivé minősítésével neve 

MANUFACTURING 2018 lett.  Az előkészületekről külön szá-
molunk be. Ezzel a konferenciával együtt 2018-ra hat nagyren-

dezvényt tervezünk. A Gyártás és a Szakmakultúra konferenciá-
kon túl Balatoni Ankét, Busztanácskozás, Géptervező Szeminá-
rium és a Háztartási Készülék Szeminárium kerül megrendezés-

re (a Rendezvénynaptárt ld. a 21. oldalon), valamint már most 
folynak az előkészületek a Gördülőanyag Szakosztály által 
2019-re tervezett BOGIE nemzetközi forgóváz konferenciára.   

A GTE apparátusa kisebb rendezvények pénzügyi és admi-

nisztratív szervezésében biztosítani tudja a hátteret. Nagyobb 
rendezvény esetén annak is megvan a kialakult gyakorlata, hogy 
professzionális rendezvényszervezővel működjünk együtt, 
oldjuk meg a szervezést. 

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 forrásokkal 
nemzetközi ügyeink intézésére, ebben a vonatkozásban a közeli 
jövőben sem várhatunk érdemi változást. Ezzel együtt elmond-

hatjuk, mintegy 15-20 külföldi szervezettel van kapcsolatunk. 

Természetesen ez nem jelenti a napi kapcsolattartást, inkább 
annak lehetőségét biztosítja, hogy egy adott kérdésben külföldi 
partnerünk segítségnyújtására, a számunkra fontos információ 
biztosítására számíthatunk (pl. nemzetközi pályázati részvétel 
esetén). 

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 az Egye-

sületet képviselő szervezetünktől várjuk – alapvetően rendezvé-
nyi forrásokból – kitermelni. Nemzetközi kapcsolattartás tekin-

tetében követendő példának tekintjük a Gépjármű Szakosztály 

és a repülős kollégák e téren kifejtett tevékenységét.  
Ami az utazási, utaztatási kérdéseket illeti, e tekintetben a 

korábbi évek gyakorlatához képest nincs változás. Egyesületpo-

litikai utak finanszírozására – források hiányában – évek óta 
nem került sor. Ebbe a körbe tartozik a korábban sikeres, Európa 
technológia fejlődését előre becslő ManuFuture nemzetközi 
platform munkája is, amelyen Egyesületünk – országunk képvi-

seletében – források hiányában jelenleg nem tud részt venni, ami 

kapcsolatainkat negatívan befolyásolja. A különböző nemzetkö-
zi szervezetekben folyó munkákról ugyanakkor Tagtársaink 
tevékenysége  révén,  ha  korlátozott  módon  is, de rendelke-

zünk információval.  Erre  jó  példa,  hogy  Dr. Haidegger Géza 

 

 

 

folyamatos beszámol az általa látogatott, Ipar 4.0-hoz köthető 
rendezvények munkájáról, amelyeken Egyesületünkön kívüli 
források felhasználásával van lehetősége részt venni.  

Szervezeteink bonyolítanak külföldi utakat, többnyire ren-

dezvények szervezéséhez kötődő területeken, ezek bonyolítása 
azonban csak kis részben történik apparátusunk közreműködé-
sével. Területi szervezeteink által szervezett külföldi szakmai 
utakat (elsősorban tanulmányutak, pl. Jászberényi Szervezetünk) 
saját forrásaik mellett egyesületen kívüli forrásokra támaszkod-

va - esetlegesen apparátusunk közreműködésével - szervezik. 

Szervezet és jövőkép 

Ne feledkezzünk meg arról a tényről, miszerint az Egyesület 

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

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

tetben a választott vezetésnek nincs más dolga, mint korrekt, 

átlátható feltételeket biztosítani a működés fenntartása érdeké-
ben, melynek következetes betartását – választott képviselő 
testületein keresztül – elvárja tagjaitól. Mindazonáltal az egyes 
konkrét helyzetek elemzése, az okok feltárása, a tanulságok 

levonása, a lehetséges megoldások keresése egy jobb, a közös-

ség és az egyének érdekeire több szempont alapján figyelemmel 

működtetett Egyesület vezetésének folyamatosan feladata kell, 

hogy legyen.  

Szervezeteink átalakítására vonatkozó törekvéseinket fenn-

tartjuk, a működési feltételek javítása, egyszerűsítése érdekében. 

A folyamatosan beérkező észrevételek, javaslatok alapján a 
szervezeti és működési korrekciókat a lehetőségek figyelembe 

vételével elvégezzük.  
Továbbra is az a vezérlő elv, hogy tagot szervezeti kérdések-

re hivatkozással nem veszíthetünk, mindent meg kell tenni 
annak érdekében, hogy minden dolgozni kívánó aktivista megta-

lálja a számára kedvező struktúrát és feltételeket Egyesületünk 
rendszerében. Az együttműködni, összekapcsolódni kívánó 
szervezetek törekvéseit továbbra is támogatni kell, hiszen az új 
elképzelések rendszerbe emelésével nyílik lehetőség egy ütőké-
pesebb struktúra felállítására.  

Szervezeteink működésének fontos területe a felsőoktatás, a 
kutatóintézetek, az ott dolgozó fiatal oktatók, kutatók tevékeny-

ségének összefogása, aktivitásuknak fórum biztosítása mind 
hazai, mind nemzetközi szintéren. Ebben a tekintetben Ifjúsági 
Fórumunk további munkájára, növekvő aktivitására számítunk a 
jövőben is.  

***** 

A beszámoló természetesen nem törekedhet teljességre, ke-

vés szó esett ebben a szakmai szakosztályok, a területi szerveze-

tek napi életéről, amelyet azonban a tagságunk talán közvetle-

nebbül érzékel, mint az országos vezetés munkáját. 
Természetesen e szervezetek munkája nélkül az országos 

vezető testületek munkája sem lehet eredményes, ezért köszön-

jük minden tagtársunknak, a szervezetek vezetőinek és aktívái-

nak szervezetük életében, működtetésében kifejtett munkáját. 
***** 

Kérjük a Küldöttközgyűlés küldötteit, ismerjék meg delegá-
lóik véleményét is a beszámolóról, és egyetértésük esetén kérjük 
a vezetőség beszámolójának és a határozati javaslatnak az elfo-

gadását. 
 

Budapest, 2018. febr. 26. 

 

 

Dr. Takács János  Dr. Borbás Lajos  
                  elnök                                      főtitkár   
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KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLAT  
 

 

 

A GTE Küldöttközgyűlése felkéri és megbízza az Országos Elnökséget, hogy készítse el és terjessze a 2019. évi Kül-

döttközgyűlés elé az Egyesület víziójának és céljainak, a szervezet átalakításának és az ezekre épülő Alapszabálynak a 
tervezetét megvitatásra és elfogadásra. 
 

 

A FELÜGYELŐ ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG (FEB) BESZÁMOLÓJA  A  2017. ÉVRŐL 

 

 

A Felügyelő Bizottság feladata a törvényeknek, rendeletek-

nek és szabályzatoknak megfelelő működés ellenőrzése, felü-
gyelete. A GTE 70 éves működése alatt szabályzatrendszert 
alakított ki a különböző szervezetek, szakosztályok, területi 
szervezetek, klubok, és tevékenységeik működésének szabályo-

zására. A GTE mindenkori vezetése és elnöksége különös fi-
gyelmet fordított a szabályzatoknak megfelelő működésre, és a 
változó politikai és gazdasági rendszerek és törvények előírása-

inak megfelelő módosítások átvezetésére. Szabályzataink ma is 
megfelelnek a törvényes előírásoknak. Ha valami átgondolásra 
szorul, az az, hogy közben a GTE is változott. 20 000 tagot 

mozgató tömegszervezetből egy-két ezer fős, lecsökkent tevé-
kenységű civil szervezetté váltunk. Nem azért, mert nincs szük-

ség egy hatékony szakmai szervezetre (lásd VDI, ASME stb.), 

hanem mert a gépipar jelentős átalakulása alatt megszűnt, le-

gyengült az ipar igénye egy, a tevékenységét támogató civil 
szervezetre, és az állam sem tartotta fontosnak a tudományos 
egyesületek támogatását, fenntartását. Az egyesületet a hasz-

nosságáról meggyőződött szakemberek tartják fenn, és az új 
tagságot is az ő kisugárzásuk generálja. Közben a magyar gép-

ipar jelentősen fejlődött, nemzetgazdasági jelentősége nőtt, és 
további fejlődése prognosztizálható, amely fejlődésben az egye-

sületnek szerepe lehet. Ezért is érdemes lenne az egyesület 
tevékenységét felpezsdíteni, ugyanakkor valószínűleg hasznos 

lenne a szabályozást is egyszerűsíteni.  

A FEB feladata a gazdasági tevékenységet megjelenítő be-

számoló jelentés, a mérleg minősítése. Ez évben a mérleg a 
Közhasznúsági Jelentés részeként, nagy gondossággal részlete-

zett és magyarázott formában jelent meg. Könyvvizsgáló úr év 

közben is gondosan vizsgálta az Egyesület működésének gazda-

sági viszonyait – amit külön is értékelnünk, köszönnünk kell – 

és jelenleg is az előírásoknak megfelelőnek minősítette műkö-
désünket (lásd a jelentést a 17. oldalon). Ezt az értékelést is 
figyelembe véve a FEB a Közhasznúsági Jelentés, és benne a 
mérleg elfogadását javasolja a Közgyűlésnek.  

Egy ilyen bonyolult és sokrétű tevékenységet mutató köz-

hasznú szervezet gazdasági folyamatait nehéz még rövid határ-

időre is tervezni. A legfontosabb tevékenységek egyedi tervezé-
se, és az elmúlt év ismerete lehet az alap. Ennek alapján alakult 
ki – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – a 2018-as év gazdál-

kodási terve. A FEB javasolja a Közgyűlésnek a GTE Költség-

vetése 2018. évi tervezetének elfogadását. 
A FEB ezúton is köszönetét fejezi ki Dr. Igaz Jenő ügyveze-

tő igazgató úrnak és az apparátusnak a jelentés és tervezet 
gondos kidolgozásáért. 

 

Budapest, 2018. március 12. 

 

Wein Ádám  
                             a FEB elnöke 

                                           

 
 

AZ ETIKAI BIZOTTSÁG (EB) JELENTÉSE A KÖZGYŰLÉSEK KÖZÖTTI IDŐSZAKRÓL 

 

Az Etikai Bizottság jelentése a 2017. évi küldöttközgyűlés óta 
eltelt időszakról: 

 

 etikai kérdést érintő, a 2017. évi közgyűlés előtti időszakból 
folyamatban lévő, fennmaradt ügyet a bizottság nem tárgyalt, 

mivel ilyen nem terhelte az egyesület múltbeli működését;  
 megállapítható az is, hogy az utolsó küldöttközgyűlés óta 

egyesületen kívüli személyek, akár a nyomtatott sajtó, akár 

egyéb médium részéről nem jeleztek olyan eseményt, amely-

lyel a bizottságnak foglalkoznia kellett volna; 
 viszont a jelen jelentés által vizsgált időintervallumban egy 

etikai vonzatú és irányultságú bejelentés érkezett a közelmúlt-
ban (2018. február végén) egyik egyesületi tagunktól - a bi-

zottság elnökéhez címezett e-mail útján - írásban;  
 az ügy érdemi és felelősségteljes kivizsgálása érdekében, az 

etikai bizottság a munkáját azonnal megkezdte; 

 az elnök a bizottság működési rendjének megfelelően a bizott-
sági tagokat, véleményük kikérése céljából, késedelem nélkül 
teljes körűen értesítette;  

 az összes vélemény beérkezése után kerül sor azok körültekin-

tő és egyúttal gyors elemzésére, egy közös állásfoglalás kiala-

kítására; valószínűsíthetően ez a küldöttközgyűlés előtt meg-

történik, ahol jelen jelentés kiegészítésre kerül;  
 

 

 

 az etikai bizottság élő kapcsolatot tartott fenn az Egyesület 
vezető testületeivel, közvetlenül az üléseken való megfelelő  
gyakoriságú személyes részvétel útján, és ennek során figye-

lemmel kísérhette, illetve kísérte azok tevékenységét;  
 ez a működési szimbiózis lehetővé tette az ülések programjá-

nak időben történő megismerését, a részvétel útján és a kelet-

kezett hivatalos jegyzőkönyvek tanulmányozása alapján a bi-

zottság kellően tájékozott volt az ott történtekről;  
 konklúzióként rögzíthető, hogy az egyesületet irányító testüle-

tek működése szabályosan, az alapszabály, továbbá az aktuális 
ügyrendek előírásainak betartásával, etikai szempontból kifo-

gástalanul zajlott; 

 az egyesület belső és a külső nyilvánossággal való kapcsolata, 

működése és tevékenysége ˗ beleértve a gazdasági és a szer-

vezeti ügyeket egyaránt ˗ az egyesületi etikai kódex előírásai-

nak és a nemzetközi mérnöketikai elvek szellemének megfele-

lő volt, egyidejűleg a humán általános etikai-erkölcsi normá-
kat is teljes körűen kielégítette. 

Budapest, 2018. március 13.               
A jelentést összeállította: 

Dr. Bánky Tamás 

     az EB elnöke 
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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 előírásai 
szerint, továbbá saját Alapszabálya szerint végzi.  

A GTE XLVI. Rendkívüli Küldöttközgyűlése 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 köz-

hasznú tevékenységet folytató és a saját létesítő okiratában meg-

jelölt közfeladatok teljesítésével a közérdeket közvetlenül 
szolgáló Egyesület, hogyan és milyen feltételeket teljesítve járul 
hozzá a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégíté-
séhez, 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) szerint, közhasznú szervezetté mi-

nősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett – létesítő okira-

tában megjelölt közfeladat teljesítésére irányuló – közhasznú 
tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén 
közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal 
rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támoga-

tottsága kimutatható.  

A Civil tv. 32. § (3) alapján, a közhasznú tevékenységet 
végző szervezet hozzájárul a társadalom és az egyén közös szük-

ségleteinek kielégítéséhez, amennyiben az előző évről szóló 
beszámoló közhasznúsági melléklete célcsoportra vonatkozó 
adatai alapján a szervezet szolgáltatásai a szervezet testületi 
tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek 
számára is hozzáférhetőek (lásd: Asz. II./(5).e).  

A Civil tv. 32. § (4) értelmében, megfelelő erőforrás áll az 

(1) bekezdés szerinti szervezet rendelkezésére, ha az előző két 
lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül 
legalább egy teljesül: 
a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, 

vagy 

b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi 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 év eredményét feltüntet-

ve, az 1. sz. táblázat mutatja. 

 

1.sz. táblázat           (adatok eFt-ban) 

 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

GTE átlagos éves bevétele 60.963 38.989 31.514 37.700 30.727 

GTE adózás utáni eredménye 190 187 342 266 249 

GTE összes ráfordítása 60.773 38.802 31.172 37 434 30.478 

GTE személyi jellegű kiadásai 17.398 9.815 8.000 10 017 12.073 

Feltételek: a (I) 

b (I) 

c (I) 

a (I) 

b (I) 

c (I) 

a (I) 

b (I) 

c (I) 

a (I) 

b (I) 

c (N) 

a (I) 

b (I) 

c (I) 

Értékelés: 2013 

IGEN 

2014 

IGEN 

2015 

IGEN 

2016  

IGEN 

2017  

IGEN 

 

A Civil tv. 32. § (5) szerint, megfelelő társadalmi támoga-

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

 

a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből 
kiutalt összeg eléri a Civil tv. 54. § szerinti bevétel nélkül 
számított 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) 
rendelkezése szerint: a beszámoló adatai alapján, minden letétbe 
helyezés alkalmával a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételé-
re az illetékes szerv (Országos Bírósági Hivatal) megvizsgálja az 
(1) bekezdés szerinti feltételek teljesülését. Ha az (1) bekezdés 
szerinti feltételek nem teljesülnek, a szervezet közhasznú jogállá-
sát a bíróság megszüntetheti és az erre vonatkozó adatot a nyil-
vántartásból törölheti. Mivel a GTE megfelel a feltételeknek, a 
szervezet közhasznú jogállása továbbra sem veszélyeztetett! 
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        2. sz. táblázat                                               (adatok e Ft-ban)  

 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

GTE átlagos éves bevétele 60.963 38.989 31.514 37 700 30.727 

GTE támogatás, adomány  388 409 6.329 3 212 12.516 

Személyi jövedelemadó 1%-a 107 100 63 80 76 

GTE összes ráfordítása 60.773 38.802 31.172 37 434 30.478 

GTE közhasznú tevék. költségei 60.773 38.802 31.172 37 434 30.478 

GTE önkéntesek (fő) 15 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: 2013.  

IGEN 

2014.  

IGEN 

2015.  

IGEN 

2016.  

IGEN 

2017.  

IGEN 

 

A Civil tv. 33. § alapján, a közhasznú szervezetté minősíthető 
szervezet közhasznú jogállását a közhasznú szervezetként való 
nyilvántartásba vétellel szerzi meg. Ennek dátuma a GTE eseté-
ben 2000.03.13. és azóta ez a megítélés folyamatosan érvényben 
van). Úgy, hogy a Civil tv. 34. § (1)-ét követve, a közhasznúsági 
nyilvántartásba vételhez a szervezet létesítő okiratának tartal-

maznia kell, hogy a szervezet 

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 

jogszabályhely(ek) írja (írják) elő, valamint - ha tagsággal 
rendelkezik - nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is része-

sülhessen 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 megvalósí-
tása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem ve-

szélyeztetve 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) szerint, 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 
beszámoló adatai alapján állapít meg (lásd Közhasznúsági Jelentés 
1. sz. és 2. sz. táblázata).  

A Civil tv. 36. § (1) megállapítja, hogy a közhasznú jogállású 

szervezet jogosult használni a „közhasznú” megjelölést. Ez 
azért fontos, mert a Civil tv. 36. § (2) szerint a civil szervezeteket 

és a közhasznú szervezeteket, valamint az e szervezeteket támoga-

tókat külön jogszabály alapján adó- és illetékmentesség vagy adó- 

és illetékkedvezmény illeti meg. Jól látható, hogy a Gépipari 
Tudományos Egyesület az un. „közhasznúsági kritériumoknak” 

az előző évek hosszú sorában megfelelt, tehát közhasznú támoga-

tásra törvényesen jogosult.  
Az Egyesület Alapszabályában az Egyesület célja és feladatai 

(lásd Asz. II./(1).-(2).) a Fővárosi Törvényszék által jóváhagyott 
és hitelesített szöveggel teljesen megegyező 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 meg-

őrzése, ápolása (mint a Műszaki nagyjaink 6. kötet,  

Magyar feltalálók, Naptári évfordulóink), szakmakultúrát 
ápoló misszió betöltése a szaklapok kiadásával: (Gép, 
GépGyártás, Gépipar);  

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

mai ismeretterjesztés szervezése: (Mach-Tech; Automotive 

Hungary; TechTogether; Gépészeti Szakmakultúra; 

Gépgyártás-Manufacturing; Nyomástartó edények -

Balatoni Ankét; Autóbusz Szakértői Tanácskozás; 

Háztartási Készülékek Szeminárium; Géptervezők, 
Termékfejlesztők Szemináriuma); 

- 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 

GTECNC; MANU-FUTURE-NTP, CORNET AIP; REMAKE 

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, szinte, mint 

tartalom-jegyzéket követve tárgyaljuk a jelentés előírt szempontja-

it. A 2017. gazdálkodási év lezárásáról, az ügyvezető igazgató által 
készített számvetési jelentéssorozat részeként: a GTE Országos 
Elnöksége a GTE pénzügyi helyzetét havonta áttekintette és érté-
kelte a gazdálkodás tennivalóit. Ugyancsak a GTE Országos El-

nökségének már a 2017. októberi ülésére elkészült „A GTE 2018. 

évi költségvetésének előzetese” c. anyag, amelyik az Egyesület 
következő évi költségvetésének előirányzatait tartalmazta, és ame-

lyet a GTE Országos Elnöksége, mint előirányzatot előzetesen jóvá 
is hagyott és januári ülésén a 2018. évi L. Küldöttközgyűlésnek 
támogatóan elfogadásra javasolt. Ezeket a dokumentumokat követi 
a most előterjesztett „A GTE 2017. évi Mérlegbeszámolója és 
eredmény-kimutatása” a GÉPIPAR XLIX. Évfolyamának, 2018. 1-

2. számában (április), valamint a „Közhasznúsági Jelentés”, ame-

lyet az egyesületi újság megjelenő lapjain, az elnök és a főtitkár 
által készített beszámolóval együtt, ebben a formában, mint kül-

döttközgyűlési dokumentumokat adunk közre. 
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2. Számviteli beszámoló melléklete a 2017. gazdálkodási 
évről 
 

A 2017. gazdálkodási évre a GTE XLIX. 

Küldüttközgyűlésén elfogadott költségvetés végrehajtásának 
elemzése során az alábbi tényadatokból indulhatunk ki: a GTE 

2017. évi költségvetésének tételesen jóváhagyott 
előirányzatait a 3. sz. táblázat (lásd lent) tartalmazza, majd ezt 

az előirányzatot követve, a gazdálkodási év végéig 
következetesen végrehajtott költségvetési intézkedések 
eredményeként az év végén kialakult valós pénzügyi helyzet 
tényleges adatait a 4. sz. táblázat mutatja (lásd lent). Az 5. sz. 

táblázat pedig, a gazdálkodási adatok lebontását mutatja 
munkaszám-csoportoként. (lásd lent). 

 

 

 

Az áttekintett adatok - összehasonlítva a korábbi évekgazdál-  
kodásával, azt mutatják, hogy amíg 2014. a pénzügyi visszaesés 

éve volt (a bevételes tevékenységek hónapokon át tapasztalható 

súlyos hiánya miatt), és (éppen a működési típusú bevételek 

kedvező megnövekedése következtében), 2015-ben, a GTE 

gazdálkodása ezt a visszaesést elkerülve, pénzügyileg 
megkapaszkodott, és 2016-ra a gazdálkodásra már a 

pénzügyi stabilizáció volt a jellemző. Mégis 2017. ismét, a 

bevételes tevékenységek jelentős elmaradása következtében, a 

minimális létezés alsó határán működve, a megmaradás éve 
volt.  A legfontosabb gazdálkodási adatok áttekintésével 
mérleget kell vonnunk helyzetünk és lehetőségeink 
számbavételével.  

 

3. sz. táblázat    

A GTE 2017. évi költségvetésének előirányzatai 
 

A GTE előirányzott célszerinti működési költségkerete  2017:                  20 600,- EFt 

         a GTE előirányzott működési költséghiánya  2017:              -  12.700,- EFt 

         az ehhez tartozó tervezett működési árbevétel  2017:                     7.900,- EFt 

A GTE 2017-re előirányzott árbevétele: 
                  55.400,- EFt   

összes kiadása: 
                 59.050,- EFt 

eredménye: 
                -  3.650,- EFt 

         elhatárolások 2016-ról:                           0,- EFt                          0,- EFt                          0,- EFt 

         céltatalék előző évről      1 020,- EFt                          0,- EFt                 + 1.020,- EFt 

         pénztartalék felhasználása                     2.800,- EFt                          0,- EFt                + 2.800,- EFt 

         GTE 2017-re összesen                   59.220,- EFt                 59.050,- EFt                 +   170,- EFt 

Előirányzott egyesületi eredmény 2017. évre:                 +   170,- EFt 

 
4. sz. táblázat 
A GTE 2017. évi pénzügyi helyzetének tényleges adatai 

      

5 .sz. táblázat 
A 2017. évi gazdálkodási adatok lebontása munkaszám-csoportonként                                                      Értékek Ft-ban 

A gazdálkodási adatok lebontása 

munkaszám-csoportokra 

Árbevétel Költség Eredmény 

Tervezett Valós tény Tervezett Valós tény Tervezett Valós tény 

1000 közhasznú működés: 9.900.000 17.740.825 20.600.000 19.635.018 - 12.700.000 -1.894.193 

2000 oktatás 2.000.000 9.000 1.500.000 0 500.000 0 

3000 bevételi centrumok 0 0 0 0 0 0 

4000 szaklapok 8.000.000 937.200 6.000.000 864.533 2.000.000 72.667 

5000 pályázatok 5.500.000 170.000 5.000.000 174.947 500.000 -       4.947 

6000 vállalkozások 2.000.000 0 1.500.000 0 500.000 0 

7000 konferenciák 30.000.000 11.870.047 22.500.000 9.803.435 7.500.000 2.066.612 

8000 tanulmányutak 0 0 0 0 0 0 

9000 egyesületi általános:   0 0 0 0   0 0 

 Részösszesen: 55.400.000 30.727.073 57.100.000 30.477.933 -  1.700.000 +  249.140 

TervezéskorVisszaforgatott költség 0  +1.950.000  -  1.950.000  

 Részeredmény: 55.400.000  59.050.000  -  3.650.000  

 Céltartalék előző évről +1.020.000  0  +  1.020.000  

 Elhatárolás előző évről 0  0  0  

 Elhatárolás követk. év. 0  0  0  

 Részeredmény 56.420.000  59.050.000  -  2.630.000  

 Pénztartalék felhaszn. +2.800.000  0  +  2.800.000  

Terv/TényKöltségvetési eredmény 59.220.000 30.727.073 59.050.000 30.477.933 +     170.000 +  249.140 

 

2017. Tervezett: Tényleges: Százalék: 
Működési típusú árbevétel:                 (    7.900,-EFt)             17.749.825,- Ft                   224,681% 

Felhasznált működési költség:              (  20.600,-EFt)             19.635.018,- Ft                     95,315% 

Kiadódott működési költséghiány:              (- 12.700,-EFt)          -    1.894.193,- Ft                     14,844% 

A befolyt tagdíj bevétel 2017-ben              (    4.000,-EFt)               3.613.270,- Ft                     90,331% 

A GTE 2017-re tervezett összes: árbevétele: 
                59.220,- EFt 

 kiadása: 
                   59.050,- EFt 

eredménye: 
                 + 170,- EFt 

A GTE 2017-ben könyvelt: árbevétele: 
  30.727.073,- Ft 

az előirányzat 51,886%-a 

kiadása: 
  30.477.933,- Ft 

az előirányzat 51,613%-a 

eredménye: 
  249.140,- Ft 

a tervezett 146,552%-a 

Kiadódó elvárt egyesületi önköltségi egyenleg:  az árbevétel   17,5% -a                5.377.237,- Ft  

A felhasználható egyesületi általános költség:                       21,25%                6.529.503,- Ft  

Az elszámolási betétszámla állománya:              11.566.561,- Ft  
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A GTE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE ÉS A BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETEI A 2017. ÉVRŐL 

A korábbi évekhez hasonlóan, a GTE 2017. évi 
gazdálkodására is markánsan az volt a jellemző, hogy a bevételes 
tevékenységeknek a költségvetésben tervezettől való jelentős, 

úgy is mondhatnánk, teljes mértékű eltérése kedvezőtlenül 
rányomta bélyegét az egyesület társadalmi működésére. A 

közhasznú működés aggasztó fedezethiányának pótlásához 

további folyamatos takarékossági intézkedésekre és támogató 
partnerek megnyerésére volt szükség. 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 2017. 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 GTE 2017-re tervezett 

összes árbevétele: 59.220,- EFt volt, e helyett a valós árbevétel 
mindösszesen 30.727,- EFt, az előirányzat 51,886%-a. A 

költségvetésben az oktatástól és a vállalkozásoktól elvárt bevétel 
2.000,- EFt volt, e helyett 0,- Ft volt a tanfolyami és a 
vállalkozási bevétel; a szaklapoktól 8.000,- EFt bevételt vártunk 
volna el, teljesítményük 937.200,-Ft volt; a pályázatoktól 5.500,- 

EFt bevételt reméltünk, de a tény 170,- EFt lett; végül a 
konferenciáktól 30.000,- EFt-os bevételre számítottunk, de 
minden erőfeszítés ellenére, csak 11.870,- EFt bevétel teljesült. 
Csupán a működési költség típusú bevételekkel 17.749,-EFt, 

léptük túl az előirányzatban tervezett 9.900,- EFt-ot, olyannyira, 

hogy a tervezett működési kiadások 20.600,- EFt szintjét 
19.635,- EFt értéken sikerült is betartani. Mindezek alapján, mint 
azt a kialakult több éves gazdálkodási gyakorlat mutatja, a GTE 

arra kényszerül, hogy a gazdálkodásban mindenáron, az 

egyesületi elvonás eszközével, az önköltség szintű egyesületi 
általános költség megkövetelésével gondoskodjon a jogi 

személy és az adóalany fennmaradásának forrásairól.  
 

A GTE mérlegbeszámolója és eredménykimutatása  
 

GTE 2017. évi mérlegének hitelesített mérleg-főösszege 
170.711.-eFt (lásd az egyszerűsített mérlegbeszámoló 12. és 25. 
sorát), amely eszköz és forrás oldalon azonos. A mérlegfőösszeg 

a bázisként szolgáló megelőző évhez képest (167.672.-eFt) közel 
(3.039,- eFt) hárommillió forinttal növekedett. Az egyesület 
alaptevékenysége (a célszerinti, közhasznú tevékenység) 2017-

ben is eredményes volt, a tárgyévi könyv szerinti eredménye 
249.-eFt (lásd a mérlegbeszámoló 18. és az eredmény-kimutatás 
31. és 32. sorát), amelyet társasági adó nem terhel és teljes egé-
szében közhasznú tevékenységből származik. A megelőző, bázis-

év eredményéhez (266.-eFt) képest a 2017. gazdálkodási év 
eredménye, ha csak 17. -eFt forinttal is, de kissé mérséklődött. 
Tárgyévi vállalkozási tevékenység nem volt, így sem bevétele 
sem kiadása a könyvelésben nem volt, és a vállalkozási tevé-
kenység tárgyévi eredménye is nulla (lásd a mérlegbeszámoló 
19. sorát és az eredménykimutatásának a 11. illetve 20. sorát, 
továbbá 30. sorát). Ezért az elért eredményt nem terheli tárgyévi 
adófizetési kötelezettség (lásd a mérlegbeszámoló 

eredménykimutatásának 29. sorát), hiszen ha a vállalkozási bevé-
tel nem éri el a teljes pénzforgalom tíz százalékát, a vállalkozási 
tevékenységből származó tárgyévi adózás előtti számított 
eredmény is zérus (lásd a mérlegbeszámoló 20. sorát és az 

eredménykimutatás 29. sorát). Végül is egyesületi szinten az 

összesített közhasznú és vállalkozási típusú tevékenységekből 

számított tárgyévi összevont eredmény pozitív: a már említett 
249.-eFt, amely a tervezett 170,- eFt-nál hetvenkilencezer 

forinttal nagyobb, azonban ennek számszerű analízise éppen a 

költségvetésben előírt előirányzatoktól való jelentős eltérés miatt 
nem tekinthető relevánsnak. Ezt a teljes eredményt a tőkevál-

tozás javítására forgatjuk vissza. Úgy, hogy (lásd a 
mérlegbeszámoló 13. sorát), a 2016-os jegyzett saját tőkéhez 

(166.253.-eFt) képest 2017-ben +249,-eFt-tal megnövelve, 

166.502.-eFt lett az Egyesület mérlegben kimutatott saját 
tőke vagyona.  

A „Fő utcai” GTE ingatlanrésznek a Nemzeti Vagyonkezelő 
és a MTESZ f.a. felszámolóbiztosának engedélyével történt 
ingatlancseréjét követően, a már 2008-ban, a vagyonrész főköny-

vi értékének a megnövelt piaci értékére történt valorizálásával, az 

akkor 164.400.-eFt-ra megnövelt egyesületi mérlegben 
kimutatott saját tőke vagyonát tehát megőriztük és értékén 

tartva azt tovább növeltük.  
Az Egyesület az egyes gazdálkodási tevékenységek 

költségeit és árbevételeit külön munkaszámokon tartja nyilván, 
ami az elszámolások és az időbeli elhatárolások megbízható 
alapját is képezi. 2017-ben a GTE-ben 43 nyilvántartott 
munkaszámon folyt gazdálkodási tevékenység. Ebből 42 

munkaszámnak a befejezett állománya bevételei és kiadásai 
képezik a mérlegbeszámoló és az eredménykimutatás pénzügyi-
számviteli alapjait. (Árbevétel: 30.727.073, -Ft; Kiadás: 
30.477.033,-Ft; Eredmény: 249.140,- Ft). Az előző gazdasági 
évről minden egyes munkaszámra kiterjedően a befejezett 

állomány lezárásra került. Sor került az átmenő tételek elhatá-
rolására. Az aktív időbeli elhatárolások 966.-eFt (lásd a mér-

leg-beszámoló 11. sorát) tartalmazzák a befejezetlen munkaszá-
moknak a soron lévő gazdálkodási év eredményét növelő tételeit, 
a passzív időbeli elhatárolások 3.626.-eFt (lásd a mérlegbeszá-
moló 24. sorát) pedig a befejezetlen állomány nyereséget csök-

kentő könyvelt tételeit.  
A mérlegforduló napján szabad pénzpiaci értékpapírokban 

1.336.-eFt (lásd a mérlegbeszámoló 9. sorát), pénzeszközökben 
11.861.-eFt (lásd a mérlegbeszámoló 10. sorát) likvid fedezet 

mutatható ki. Azzal, hogy a mérlegforduló napján, az elszámolási 
betétszámlánkon található pénzösszeg a megelőző évhez képest 
(akkor 9.548.-eFt volt) kb. + 2.313.-eFt-al nagyobb, és a lekö-
tött pénzpiaci alapokban befektetett értékpapír portfóliónk piaci 

értéke is legalább 50.000.-eFt, (lásd mérlegbeszámoló 4. sorát), 
az elérhető fizetőképes tartalékaink nagysága jelentősen meg-

nőtt. Vevőkkel szembeni követelésünk 7.505.-eFt (lásd a mér-

legbeszámoló 8. sorát), 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 kötelezettségek 583.-eFt-ot képviselnek (lásd a mérlegbeszá-
moló 21. sorát), amelyek rövid lejáratúak. A követelések – köte-

lezettségek egyenlege ezáltal +6.922.-eFt-ot tesz ki, amit a 

rendelkezésre álló +11.861.-eFt pénzeszköz és a biztonsági 
tartaléknak számító pénzpiaci alapok +1.336.-eFt még +20.119.-

eFt-ra egészítenek ki, statikus időpontban ez jelenti azt a pénz-

ügyi fedezetet, amit a vállalkozás folytatásának esélyeként, az 

áthúzódó közvetlen időszak folyamatos fizetési kötelezettségeire 
fel tudunk használni. Tehát a GTE veszélyeztetett pénzügyi 
helyzetéről szó sincs! Sajnos a MTESZ „f.a.” tartozásainak rövid 
határidőn belüli behajthatatlansága ezt a likviditási esélyt csupán 
13.129.-eFt nagyságrendre zsugorítja, ennek a tartozásnak a 
pénzügyi felszámolása a jövőbeli eredmények terhére még várat 
magára. A 2018. év első néhány hónapjának kiadásaihoz az 
egyesületi tagdíjak időben bekért befizetéseinek elszámolása 
révén  realizálódó  források,  majd  még  további  fedezetet  

nyújtanak.  

Az Egyesület pénzügyi helyzete - az előző évhez képest - 

láthatóan stabilizálódott. Az összes közhasznú tevékenység 
árbevétele (lásd mérlegbeszámoló eredmény-kimutatása 1. sorát) 
37.700.-eFt-ról, 30.727.-eFt-ra, a megelőző évnek 81,503 %-ára  
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csökkent, ráfordításai (lásd a mérlegbeszámoló eredmény-

kimutatásának 13. sorát) az előző évi 37.434.- eFt-ról, 30.478.-

eFt-ra, annak 81,417 %-ára csökkentek. A befektetett eszkö-
zök (lásd mérlegbeszámoló 1. sorát) 148.825,- eFt-ról 149.043,-

eFt-ra változtak, gyakorlatilag 100,146%-ra, alig növekedtek. A 

forgóeszközök (lásd mérlegbeszámoló 6. sorát) 18.715.- eFt-ról 
20.702.- eFt-ra, 110,617%-ra növekedtek, míg a készleteket, a 

nyár elejei viharkárt jelentő beázást követően, gyakorlatilag 

szinte lenulláztuk. 
Az eszközök és aktívák (lásd mérlegbeszámoló 12. sorát) 

167.672.-eFt-ról 170.711.-eFt-ra, 101,812%-ra növekedtek, de 

gyakorlatilag (+1,812%-kal) úgyszolván, szinten maradtak. A 

bevételes egyesületi tevékenység jelentős visszaesése ellenére 
azonban, a folyamatos, heti nyilvántartású évközi ellenőrzés és 
a közgyűlés által megkövetelt, szigorú gazdálkodási előírásokat 

követő szabályozó beavatkozások eredményeként, pénzügyi fize-

tőképességünket és likviditásunkat egész éven át, negyedévről-
negyedévre, hónapról-hónapra, hétről-hétre sikerült megőrizni. A 

tárgyévi közhasznú tevékenységből származó nyereség: +249.-

eFt (lásd a mérlegbeszámoló 18. sorát, illetve az eredmény-

kimutatás 31. sorát). Visszatekintve, 2004 óta már sorozatban, az 

utóbbi tizenhárom évben, évről-évre nincs közhasznú tevé-
kenységből származó veszteség, és viszonylag szerény, azonban 
kétségkívül kimutatható pozitív eredményt rögzítenek évről-
évre a beszámolók.  

A GTE-ben viszont, már a megelőző évek hosszú sora óta, 
folyamatosan nem működik a vállalkozási portfolió, és 
tényként kell leszögeznünk, hogy még a szervezetét is 

kényszerűen leépítve, a múltban folyamatosan meg kellett 

szüntetnünk a veszteséges „rendezvény irodát”, majd a 

veszteséges „vállalkozási irodát”, és végül az ugyancsak 
veszteségesen működő „oktatási irodát” is. Már legalább tíz év 

óta megszűnt a korábban önálló gazdálkodási tevékenységet 
folytató, és önállóan vállalkozó telephelynek tekinthető, önálló 
bankszámlát is kezelő területi szervezetek, az un. „bevételi cent-

rumok” tevékenysége. A szervezési és gazdálkodási feladatokat 

az „ügyvezető szervezet” munkatársai vették át. Mint azt a jelen-

legi mérleg is mutatja, szervezeti egységeink 2017-ben sem vál-

lalkoztak az alapszabályban megengedett célja szerinti közhasznú 
tevékenységen kívül. A tagság számára, úgy tűnik, a főállású 
munkahelyek, vagy a nyugdíj mellett végzett egyéni, vagy csopor-

tos szakértői vállalkozást jelentő mérnöki munka lehetősége nem 
alternatíva. Vállalkozási hajlam és vállalkozásra kész partnerek 

hiányában, teljesen illuzórikus az egyesületen belül korszerű 
vállalkozási szervezetet létrehozni és működtetni, akár az Egye-

sület egyszemélyes tulajdonában alapítható vállalkozási formában, 

amely vállalkozási szervezetnek értelemszerűen az lenne a felada-

ta, hogy hatékony gazdálkodásával pótolja a fennálló piaci viszo-

nyok között a célszerinti működés forráshiányait. 

 

6.sz. táblázat                                                 Értékek eFt-ban

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele  2013 2014 2015 2016 2017 

 60 963 38 989 31 514 37.700 30.727 

1.  Közhasznú célú működésre kapott támogatás      388      409 6 329 3.212 12.516 

 a) alapítótól, szmk, egyéb támogatók 0 0 6 196 3.112 0 

 b) központi költségvetéstől 0 0 0 0 0 

 c) helyi önkormányzattól (Békéscsaba) 0 0 20 20 20 

 d) egyéb támogatók,       388      409 113 80 12.496 

 ebből 1% szja: (107) (100) (63) (80) (76) 

2.  Pályázati úton elnyert támogatás 10.672   5.270 0 800 650 

3.  Közhasznú tevékenységből származó bevétel 44.975 29.047 21 375 26.774 11.251 

4.  Tagdíjból származó bevétel   4.844   4.180 3 780 4.008 3.613 

5.  Egyéb bevétel (kamat)        21        57 27 2.906 2.697 

6.                                        ebből pénzügyi műveletek bevétele        63        26  3 1.317 1.662 

 
Pozitívumként értékelhető, hogy az Egyesület 2017-ben is 

képes volt a takarékos gazdálkodásra, a költségek is 
csökkentek a bevétellel arányos módon. Az összes közhasznú 

ráfordítások 2016-ban 37.434,- eFt-ot értek el, és a 

bázisévhez viszonyítva 2017-ben 30.478,- eFt-os lényegesen 
kisebb költséggel működött a szervezet. A ráfordítás 
csökkenése az anyagjellegű költségeknél figyelhető meg 
jelentős mértékben: 2016-ban 25.591,-eFt értékben, 2017-ben 

a bázishoz képest 15.594,- eFt-os nagyságrendben. A 
személyi jellegű ráfordítások a 2015-ös 8.000.-eFt-ról, 
amikor az ügyvezető bértételei, betegsége miatt kiestek, 
évente növekednek, és ez 2017-ben: 12.073.-eFt volt. A ma-

gyarázat a rendkívül alacsony  

bérszínvonalnak a garantált minimálbérek évek óta bekövetkezett 
emelkedési kényszerében rejlik. Az értékcsökkenési leírások a 

szokásos évi leírási kulcsok színvonalán, szinten maradtak, mivel 
már évek óta elmaradnak a fejlesztések. Az egyéb ráfordítások a 

korábbi években a készletektől való megszabadulás érdekében 
növekedtek, de az elmúlt évben leredukálódtak. Ugyanez vehető 
észre a pénzügyi műveletek elenyésző ráfordításai terén. Az 
Egyesület évek óta kimutatható, egyre beszűkülő és 
visszahúzódó, költségtakarékos működtetésére álljon itt 
összehasonlításként a közhasznú tevékenység ráfordításainak 

elemzését bemutató, öt évre visszatekintő összehasonlítás (lásd a 
7. sz. táblázatot) . 

    7. sz. táblázat                                       Értékek eFt-ban

Közhasznú tevékenység ráfordításai idősorosan 

a mérleg eredménykimutatásából 
2012. 2013. 2014. 2015 2016 2017 

13. sora D. Közhasznú ráfordítás 92 678 60 773 38 802 31 514 37.434 30.727 

14. sora 1. Anyag jellegű ráfordítás: 75 915 42 853 28 623 20 502 25.591 15.594 

15. sora 2. Személyi jellegű: 16 229 17 398 9 815 8 000 10.017 12.073 

ebből: Bérköltség: 11 053 12 485 7 283 5 490 6.857 8.981 

Megbízási díj: 460 629 427 150 310 257 

Személyi egyéb: 1 888 1 901 982 1 222 1.646 1.379 

Bérjárulékok: 3 288 3.012 1 595 1 288 1.514 1.713 

16. sora 3. Értékcsökkenési leírás: 188 123 124 186 299 2.736 

17. sora 4. Egyéb ráfordítások: 124 271 96 2 459 1.526 75 

18. sora 5. Pénzügyi ráfordítások: 222 128 144 25 1 0 
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Az elmúlt három évben az Egyesület gazdálkodásának 

kényszerű vezérfonala a működési költségek lehető legala-

csonyabb szintre történő csökkentése volt. A kimutatásokból 
is jól érzékelhető, hogy még az ügyvezető szervezet is 

kényszerű bérmegtakarítással, a munkarend átszervezésé-
vel csökkentette ráfordításait. Ennél visszafogottabb bérköltsé-
gekkel, a béren felüli juttatások teljes megszüntetése mellett, 
már nem lehet tovább takarékoskodni, és a következő kényszer-

intézkedés csak a létszámleépítés lehetne! Amit kerülni szeret-

nénk, egyrészt a munkatársak teljesítményével való megelége-

dettségünk, másrészt a tagság igényeinek zökkenőmentes ki-

szolgálása érdekében. Az egyesületi működtetési ráfordítások 
ennél alacsonyabb szintre való összenyomása már az Egyesület 
közhasznú működésének korlátjává fajulhatna, hiszen már nem 

jut egy sor alapvető tevékenység megoldására sem elegendő 
forrás, például Országos Titkári Tanácskozások 

megszervezése, a honlap korszerűsítése, az egyesületi újság 

rendszeres, nyomtatott formában való megjelentetése és postai 
úton való terjesztése, a minőségbiztosítási rendszer felépítése, 
működtetése és akkreditációja, az egyesületnek felnőttoktatási 
intézményként való rendszertanúsítása, a nemzetközi 
kapcsolatok naprakész  karbantartása  stb.  Ennek  részleges  
 

megoldására a 2017-es mérlegben sem tudtunk céltartalékot 
képezni, pedig GépGyártás célszámának kiadására, a 

rendezvények előkészítésére, a 2018. évi közgyűlés 
költségeinek fedezésére is szükség lenne pótlólagos forrásokra. 
És még nem beszéltünk olyan célszerű fejlesztésekről, mint a 
GTE informatikai és kommunikációs rendszerének 
fejlesztése, az Egyesület digitális szakmakultúra váltása stb. 

Marad tehát a hagyományos önkéntes munkára számító (a 
múltból számunkra még berögződött „társadalmi munka” 

végzése), a tagság szabadidejének és szaktudásának önzetlen 
igénybevételére számító szervezői magatartás. Mivel a GTE 

célszerinti tevékenységei infrastruktúra igényesek, ennek meg-

bízható fenntartása létkérdéssé vált. Kisebb, hatékonyabban 
üzemeltethető, a tagság által is megkedvelhető székhelyre volt 
szükségünk. Most tehát már működésünk létfeltételévé vált a 
MTESZ felszámolásának ránk nézve kedvező, végleges befeje-

zése. Ezért volt fontos számunkra mielőbb ingatlancsere szer-

ződéssel rendezni vagyoni helyzetünket, és lezárni a „szövet-

ség” terheinek ránk nézve még rendezetlen ügyeit. De a vagyon 

annak fenntartására is kötelez. Ha meg akarjuk őrizni a jövő 
számára, gondoskodnunk kell fenntartásáról, állagmegóvásá-
ról, a kert rendezéséről, az épület és a járda takarításáról stb. 

 
 

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ „EGYÉB” SZERVEZETEK  

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2017. ÉV 

 A szervezet megnevezése:    Gépipari Tudományos Egyesület 
 A szervezet címe:    1147 Budapest, Czobor u. 68. 

 Statisztikai számjel:    19815682-9412-529-01  
                       adatok eFt-ban 

Sor-

szám 

A tétel megnevezése Előzőév 

2016. 

Előző év(ek) 
helyesbítése 

Tárgyév 

2017. 

a b e d e 

1. A. Befektetett eszközök (2.-5.sorok) 148 825  149 043 

2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0  0 

3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 98 825  99 043 

4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 50 000  50 000 

5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 0  0 

6. B. Forgóeszközök (7.-10.sor) 18 715  20 702 

7. I. KÉSZLETEK 0  0 

8. II. KÖVETELÉSEK 7 831  7 505 

9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 1 336  1 336 

10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 9 548  11 861 

   11. C. Aktív időbeli elhatárolások 132  966 

12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) 167 672  170 711 

13. D. Saját tőke (14.-19.sor) 166 253  166 502 

14. I. INDULÓ TŐKE  16.319  16.319 

15. II. TŐKEVÁLTOZÁS 149.668  149.934 

16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0  0 

17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0  0 

18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL  
(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 

266  249 

19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGBŐL  

0  0 

20. E. Céltartalék 1 020  0 

21. F. Kötelezettségek (22.-23.sor) 39  583 

22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0  0 

23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 39  583 

24. G. Passzív időbeli elhatárolások 360  3 626 

25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13. -20.+21.+24. sor) 167.672  170.711 
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KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ „EGYÉB” SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES 
BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA, 2017. ÉV /1.lap 

adatok EFt-ban 

Sor-

szám 

A tétel megnevezése Előző év 

2016. 

Előző év(ek) 
helyesbítése 

Tárgyév 

2017. 

a b e d e 

1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.sor) 37 700  30 727 

2. 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 3 212  12 516 

3. a) alapítótól 3 112  0 

4. b) központi költségvetéstől 0  0 

5. c) helyi önkormányzattól                           (Békéscsaba) 20  20 

6. d) egyéb, ebből 1% szja 80.-eFt/2016. és 76.-eFt/2017. év 80  12 496 

7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 800  650 

8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 26 774  11 251 

9. 4. Tagdíjból származó bevétel 4 008  3 613 

10. 5. Egyéb bevételek (kamat) 1 589  1 035 

 6. Pénzügyi műveletek bevétele 1 317  1 662 

11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele  0  0 

12. C. Összes bevétel (A.+B.) 37 700  30 727 

13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 37 434  30 478 

14. 1. Anyagi jellegű ráfordítások 25 591  15 594 

15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 10 017  12 073 

16. 3. Értékcsökkenési leírás 299  2 736 

17. 4. Egyéb ráfordítások 1 526  75 

18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1  0 

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 VEZETŐ „EGYÉB” SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT 
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA,  

2017. ÉV /2.lap 
    adatok  eFt-ban 

Sor-

szám 

A tétel megnevezése Előző év 

2016. 

Előző év(ek) 
helyesbítése 

Tárgyév 

2017. 

a b c d e 

27. F. Összes ráfordítás (D+E. sorok) 37 434  30 478 

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

29. H. Adófizetési kötelezettség  0  0 

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

31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 266  249 

32. Tárgyévi mérleg szerinti eredmény (I.+J.) 266  249 

 

Tájékoztató adatok (eFt-ban) 
                                                       adatok eFt-ban 

Sor-

szám 

A tétel megnevezése Előző év 

2016. 

Előző év(ek) 
helyesbítése 

Tárgyév 

2017. 

33. A. Személyi jellegű ráfordítások 10 017  12 073 

34. 1. Bérköltség 6 857  8 981 

35. ebből: - megbízási díjak 310  257 

36.            - tiszteletdíjak 0  0 

37. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 646  1 379 

38. 3. Bérjárulékok 1 514  1 713 

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 2017. évi teljes mérlegeredményt (249,- eFt-ot) a tőke-

változás javítására forgatjuk vissza (lásd a mérleg-

beszámoló/2017. 13. sorát), ahol a 2016-os bázisév kimutatott 
saját tőkéjéhez (166.253.-eFt) képest 2017-ben +249,-eFt-tal 

megnövelve 166.502.-eFt lett az Egyesület mérlegben kimu-

tatott saját tőkevagyona. A mérlegben a befektetett eszközök 

nagysága 149.043,- eFt volt 2017-ben (lásd a mérlegbeszámoló 1. 
sorát), amiben az immateriális javak 0-ra leírva kerültek köny-

velésre, a tárgyi eszközök pedig 99.043,-eFt összegben. A bázis-

évet megelőző 2015. évben még voltak 112,-eFt értékben 
immateriális javak könyvelve (lásd az akkori mérleg-

beszámoló/2015. 2. sorát), de azokat már tavaly leírtuk. Az érték-

csökkenési leírás 2.736,-eFt/2017 (lásd eredménykimutatás 
16.sorát), amely a 2016. évihez képest (299,-eFt/2016.) +2.437,-

eFt-tal növekedett az ingatlanvagyon kötelező leírása miatt. A 

felhasznált forgóeszközök 20.702,- eFt (lásd a mérleg beszámoló 
6. sorát) nyilvántartási értéke 2016. évhez képest (18.715,-

eFt/2016) +1,987,-eFt-tal növekedett. A készletek állománya 

0,00 eFt-ra került leírásra (lásd a mérlegbeszámoló 7. sorát). 
Egyéb ráfordítások (lásd a mérlegbeszámoló 17. sorát). 75,-eFt 

értékben merültek fel, szemben a 2016.-évi 1.526,-eFt-tal.  

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 alapí-
tó vagyon már 16.319.-eFt (lásd a mérlegbeszámoló 14. sorát) 
volt. Az év végén a MTESZ 160.000.-eFt-on megerősített vételi 
szándéknyilatkozata alapján a mérlegben a saját tőkét (lásd a 
mérlegbeszámoló 13. sora/c. oszlopát), a vagyonrész főkönyvi 
értékének a megnövelt piaci értékre történő valorizálásával, 
164.400.-eFt-ra növeltük, és ezzel lehetővé vált, hogy +147.953.-

eFt tőkeváltozással rendeződjön a főkönyvi nyilvántartás.  
2010-ben az adásvételi szerződés alapján, a 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 válto-

zatlanul hagyásával alakította ki a célszerinti egyesületi tevékeny-

ségének 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. sorát) sorra, rendre az adott év 

eredményével (lásd a mérlegbeszámoló 18. sorát) megnöveltük. 

A felszámolás alatt álló MTESZ-el szemben az Egyesület a vétel-

ár megtérítése ügyében perben állt. Az értékesítésből származó 
adósságot a Fővárosi Törvényszék még 2014. évben ítéletével 
megerősítette, és a felszámolás alatt lévő MTESZ f.a.-val szem-

ben Egyesületünk javára megítélte. Követelésünket a 

felszámolóbiztos tudomására hoztuk. Az ingatlan 160.000.-eFt-os 

vételára továbbra is a felszámoló által jóváhagyott hitelezői nyil-
vántartás része volt, a felszámoló hitelezői besorolásunkat ennek 
megfelelően, kedvezőbb helyzetbe sorolta.  

Amíg a 2015. évi mérlegben a befektetett eszközök nagysá-
ga még 159.123.-eFt/2015. (lásd mérleg-beszámoló 1. sora/c. 
oszlopát), az eszközök korábbi éves nettó értékét a 2016. évben 

nem csak az értékcsökkenés (-299.-eFt) leírása módosította (lásd 
az eredménykimutatás 16. sorát), hanem a leltár-felvétel eredmé-
nyeként előálló selejtezés és készletrendezés is. Így a 2016. évi 
mérlegben a befektetett eszközök nagysága már csak 148.825,- 

eFt/2016. (lásd mérleg-beszámoló 1. sora/ e. oszlopát) volt.  

 

 

2016 végén az épületvagyon főkönyvi értéke 99.488.387,-Ft 

(lásd a 123. főkönyvi számlaszámon), ebből befejezett beruházás 
96.470.781,-Ft, (lásd a161. főkönyvi számlaszámon), felújítás 
pedig 3.557.857,- Ft (lásd a 162. főkönyvi számlaszámon). 
Befektetett pénzügyi eszközök címen (lásd a mérlegbeszámoló 4. 
sorát, és a 181. főkönyvi számlaszámon) 50.000.000,-Ft értékben 
államkötvényeket vásárolt az Egyesület. A saját tőke így, 
2016. végén 166.253,- eFt (lásd a a mérlegbeszámoló 13. sorát), a 

tőkeváltozás 149.668,- eFt (lásd a mérlegbeszámoló 15. sorát). 
2017. évi mérlegben a saját vagyon 166.502,- eFt (lásd a 

mérlegbeszámoló 13. sorát), és a tőkeváltozás az eredmény 
visszaforgatásával 149.934,- eFt (lásd a mérlegbeszámoló 15. 
sorát).  

4./ A cél szerinti juttatások kimutatása  

Az összes célszerinti közhasznú tevékenység bevételei: 
30.727,-eFt (lásd a eredménykimutatás 1. sorát), amely hat 

tételből áll: 
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás:      12.516,-eFt  

(lásd  az eredménykimutatás 2. sorát)  
2. Pályázati úton elnyert támogatás idén:                        650,-eFt  

(lásd az eredménykimutatás 7. sorát)  
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel:       11.251.-eFt 

(lásd az eredménykimutatás 8. sorát)  
4. Tagdíjból származó bevétel:                                     3.613.-eFt  

(lásd az eredménykimutatás 9. sorát)  
5. Egyéb bevételek:              2.697,-eFt  

(lásd az eredménykimutatás 10./a. sorát)  
6.  Ebből pénzügyi műveletek bevételei:            1.662,-eFt  

(lásd az eredménykimutatás 10./b. sorát) 
A mérlegben a célszerinti közhasznú tevékenység bevételei 

között az eredmény kimutatásban az alábbi juttatások vannak:  
Közhasznú működésre kapott támogatás: 12.516.-eFt (lásd 

az eredmény kimutatás 2. sorát), amely négy tételből adódik:  

a) alapítótól, szmk, egyéb támogatók                0,- eFt 

b) központi költségvetéstől                        0,- eFt 

c) helyi önkormányzattól (Békéscsaba)               20,- eFt 

d) egyéb,               12.496,- eFt 

ebből 1% szja (2017.)               76,- eFt/ 

Közhasznú célú működésre kapott egyéb támogatás 
forrásai (összesen  12.496,- eFt. lásd az eredmény kimutatás 7. 
sorát): 
9142 BBM Consulting Kft.               10.150.000,-  eFt  

Geoszolg Kft.    2.000.000,- eFt  

 Trivero Kft.       200.000.- eFt 

 ÁEF Anyagvizsgáló Laboratórium Kft.       50.000,- eFt 

 Kőrösfém Ker Kft.         10.000,- eFt 

9144 Pálcza Vladimir Endre        10.000,- eFt 

Az Szja 1% -ból származó a 9695 főkönyvi számon könyvelt 
75.418,- Ft tételt, az egyesületi újság, a „Gépipar” közgyűlési 
számának megjelentetése támogatására fordítottuk;  

A célszerinti szponzori támogatásokat és további, egyéb 
működési célra kapott támogatásokat, mivel jól elkülöníthető 
munkaszámokon végzett tevékenységre vonatkoztak, a támogató 
által nevesített célok megvalósítására fordítottuk, és azokkal a 

vonatkozó munkaszámok tablóin, ellenőrizhetően számoltuk el.  
Közvetlen pályázati úton elnyert támogatások: 650.-eFt 

(lásd az eredmény kimutatás 7. sorát). Az elmúlt évben egyedül a 
Békésmegyei szervezetünk által felhasznált, 5092-es munka-

számon könyvelt, a Békéscsabai Önkormányzat által finanszí-
rozott helyi pályázatot 20.000,- Ft. értékben, amit az önkor-

mányzati támogatások között számoltuk el. A NEA-KK-17 

Működési pályázatot beadtuk, abból 150,- eFt támogatást 
kaptunk, a felhasználásról (lásd 5091 munkaszámon) 
időarányosan el is számoltunk. A Gép pályázaton 500.000, -eFt 

támogatást számoltunk el (lásd a 4389 munkaszámon). 
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A közhasznú egyesületi tevékenységből származó bevételek 

(lásd az eredmény-kimutatás 8. sorát) 11.251,-eFt nagyságú 
közhasznú egyesületi tevékenységből származó bevételt 
összesítenek, amely tételek a főkönyvi kivonaton az alábbi 
kigyűjtésből származnak:  

- Tanfolyamok bevétele a 921 főkönyvi számon             9.000,- Ft 

- Rendezvények bevétele a 922 főkönyvi számon: 10.325.973,- Ft 

- Lapok, hirdetések, előfizetések:          487.200,- Ft 

- Tudományos értekezések és közreműködői díjak 

-Tanulmány, szakvélemény           400.000.- Ft 

-Terembérlet            22.700.- Ft 

-Egyéb              6.169.- Ft 
 

Tagdíjból származó bevételek:  
A GTE főkönyvi nyilvántartásában a tagdíjak négy különböző 
tételben szerepelnek (lásd az eredmény-kimutatás 9. sorát)  
- Magánszemélyektől (Budapest)                             1.120.470.- Ft 

                                    (Terület)                                   686.600.- Ft 

Egyéni tagdíjak összesen:                               1.807.070.- Ft 

- Jogi személyektől    (Budapest)                                381.200.- Ft 

                     (Terület)                                1.210.000.- Ft 

 Jogi tagdíjak összesen:                                    1.591.200.- Ft 

- IMK tagdíj                                                                215.000.- Ft 

 Tagdíjak összesen:                                  3.613.270.- Ft 

Az egyéni tagdíj befizetések összege (1.807.070,- Ft) a tagdíjak 

50,012%-a. A jogi tagdíj bevételek nagysága (1.806.200,- Ft) a 

tagdíjbefizetések 49,987%-a. Sajnálatos módon 2016-hoz viszo-

nyítva az egyéni tagok befizetése, valamint 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 jogállás-

ról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” 
előírásainak megfelelően, az alábbi szempontok szerinti sorrend-

ben tekintjük át. 
 Központi költségvetési szervtől kapott támogatások:  

A közhasznú, nonprofit gazdálkodású GTE a tárgyévben 
költségvetési támogatásban nem részesült. Az állami költségve-

téstől támogatást 2017-ben sem közvetlenül, sem közvetve nem 
kapott az Egyesület. Eddig is csak pályázat útján, kétoldalú 
szerződés aláírását követően juthatott pályázati támogatáshoz.  

 Pályázati úton elnyert támogatások:  
NEA-KK-17 Működési pályázatot beadtuk és elnyertük, de 

kifizetését pénzhiányra hivatkozva azt besorolva tartalékpályára 
irányították. Végül is a kért 2.500,- eFt helyett 150,- eFt 

támogatást kaptunk meg, amelyet azon nyomban célszerinti 
tevékenységünk fedezethiányának pótlására használtunk fel.  

A NEA-KK-18 Szakmai pályázatunk vissza nem térítendő 
összegű támogatását az illetékes kuratórium már befogadta.  

 Önkormányzati forrásból pályázaton elnyert támogatás:  
A Békésmegyei szervezetünk által felhasznált, a Békéscsabai 

Önkormányzat által finanszírozott helyi pályázat 20.000,- Ft; 

Ezen kívül más, közvetlen önkormányzati támogatást 2017-

ben nem kapott a GTE.  

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

felajánlások alapján a GTE 2017-ben a NAV-on keresztül 76,-

eFt támogatásban részesült (lásd a 9695 főkönyvi számlaszámot, 

illetve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény-

kimutatásának 6. sorát). Ezt GÉPIPAR c. egyesületi újság 
közgyűlési száma megjelentetésének támogatására használ-

tunk fel. 
 Más elkülönített állami pénzalapból, 
így egyéb elkülönített állami pénzalapból, önkormányzati társulá- 

soktól, egészségügyi önkormányzattól az előbb felsoroltakon 

kívül a GTE 2017-ben nem részesült további támogatásban. 

 

 Egyéb szervezetektől kapott közhasznú támogatások:  

Jogi személytől a beszámolási időszakban a GTE jelentős ösz-

szegű támogatást kapott általános célú közhasznú egyesületi 
támogatás címen 12.420.000.-Ft értékben: 
- BBM Consulting Kft-től egyéb támogatás címen a MTESZ 

fa. által a tagszervezetek számára tartozásként nyilvántartott 
„egyesületi támogatás” címen előirányzott összeg 
faktorálásának átvállalásából megfizetett támogatást kaptunk 
10.150.000,- Ft összegben; 

-  Geoszolg Kft tartós támogatási szerződéssel a célszerinti 

működési költségekhez 2.000.000,- Ft fedezetpótlást biztosít 
-  Trivero Kft a MACH-TECH kiállítás „TechTogether” 

rendezvény támogatására 200.000,- Ft; 

-  ÁEF Anyagvizsgáló Laboratórium Kft. a Balatoni Ankét-
„Nyomástartó edények” konferencia rendezvény 
támogatására 50.000,- Ft; 

-  Körösfém Ker Kft. az Egyesület közhasznú szakmai céljai-

nak rendezvény támogatására 10.000,- Ft; 

 

Magánszemélyektől kapott támogatás:  
2017-ben Pálcza Vladimir Endre részéről 10.000,- Ft köz-

hasznú egyéb felajánlás származott, amelyet „A gépipari szak-

makultúra” című konferencia költségeinek fedezetére használtuk 
fel.   

Mindezek alapján kimutatható, hogy a GTE 2017. évben jo-

gi személyektől és magánszemélyektől (lásd a mérleg eredmény 
kimutatása 2. sorát) közhasznú támogatást célszerinti működésére 

az adófizetők SZJA 1%-ával együtt, mindösszesen 12.496.000.-

Ft értékben kapott és használt fel igazoltan.  
A GTE más szervezeteknek 2017-ben nem nyújtott támoga-

tást. 

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 amit 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. 

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 tevékeny-

ség.  
A bejelentést a Minisztérium 2014. január 20-án kelt határo-

zatával tudomásul vette és 6897 sorszám alatt bejegyezte (Ikt. 

szám: 5736-1/2014/ESELY). Az önkéntesek közreműködési 
nyilatkozatot adtak az Egyesületnek. 

 

Budapest, 2018. február 21. 
 

    Dr. Igaz Jenő   Dr. Borbás Lajos  

ügyvezető igazgató              főtitkár 

 

Dr. Takács János 

elnök 
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

a Gépipari Tudományos Egyesület tagsága részére 

Vélemény  
 

Elvégeztem a Gépipari Tudományos Egyesület 2017 évi egysze-

rűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített 
éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérleg-

ből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 
170.711eFt, a tárgyévi eredmény 249eFt nyereség -, és az ugyanezen 

időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, 
valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is 
tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. 

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló 
megbízható és valós képet ad az Egyesület 2017. december 31-én 
fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal 
végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarorszá-
gon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhang-

ban (a továbbiakban: „számviteli törvény”). 
 

A vélemény alapja 

 
Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Stan-

dardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyaror-

szágon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam 

végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb 
leírását jelentésem  „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló 
könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza. 

Független vagyok az Egyesülettől a vonatkozó, Magyarországon 
hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A 
könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi 

eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett 

kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által 
kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) 

foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő 
további etikai előírásoknak is. 

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati 
bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez. 

 

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet 
 

Az egyéb információk a Gépipari Tudományos Egyesület 
2017. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a 
közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrende-

let vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A 

független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az 
egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményem nem vonatko-

zik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre 

vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot 

nyújtó következtetést. 
Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizs-

gálatával kapcsolatban az én felelősségem a közhasznúsági mel-

léklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a köz-

hasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen 
ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a 

könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy 
tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az 
elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy a 
közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, köteles-

ségem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a 
tekintetben nincs jelenteni valóm. 

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az 
egyszerűsített éves beszámolóért 
 
A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számvi-

teli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás köve-

telményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső 
kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy 

lehetővé váljon a lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített 
éves beszámoló elkészítése. 

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Egyesület 

pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért. 
 

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgála-

táért való felelőssége 

 
A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni 

arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartal-

maz lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a 
véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést 
bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de 
nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Stan-

dardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az 
egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások lénye-

gesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek 
önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók 
adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági 
döntéseit. 

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyv-

vizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai 
szkepticizmust tartok fenn. 

Továbbá: 
 Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló 

lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végre-

hajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgá-
lati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgá-
lati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. 

 Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső 
kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárá-
sokat 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. 
 Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatá-

sát, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő melléklet-

ben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az 
egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló 
ügyletek és események valós bemutatása. 

 Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb 
kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és üteme-

zését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az 
Egyesület által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom 

során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilye-

nek. 

Budapest, 2018. február 21. 

 

                                                              Baracska László 

                                                             002934 sz. alatt bejegyzett  
                                                              könyvvizsgáló 
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A GTE 2018. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA 

A GTE 2018. évi gazdálkodásának költségvetése 

A megfontolt pénzügyi tervezés fontossága: 

Minden családi háztartás egyben vállalkozás is. A család hó végi 
egyenlege pontosan megmutatja, hogyan gazdálkodtunk abban a 
hónapban, célravezető volt-e a korábban elhatározott pénzügyi terve-

zésünk. A családi kassza biztonságos működtetéséhez mindenképpen 
szükséges a pénzügyi költségvetés megtervezése, hogy pontos képet 
kapjunk bevételeinkről, kiadásainkról. Ennek megfelelően vágyain-

kat célokká, tervekké formáljuk át, és szembenézünk valós lehetősé-
geinkkel. A hétköznapi gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy megnézzük 
az előző egy év (azaz 12 hónap) bevételeit és költségeit, és a saját 
háztartási kiadásainkat így három időtávra: rövid, közép és hosszú 
távra oszthatjuk fel. A hosszú távú terv a nagyobb értékű javak 
megvásárlását vagy a költségesebb szolgáltatások (utazások, költsé-
ges hobbi) kifizetését jelenti. A családok többségénél ez tervszerű 
beosztást igényel, és bizonyos vágyakról le kell mondaniuk cserébe. 
Természetesen az adott háztartás életszínvonala és eszközparkjának 
minősége (bútor, gépjármű, elektronikai eszközök) is meghatározza, 
hogy mi a rangsora akár a céloknak, akár a szükségleteknek. A 

háztartási költségek optimális arányát az 50—30—20 százalékos 
szabály írja le. Eszerint fix költségeink (rezsi, hitelrészlet) a jöve-

delmünk maximum 50 százalékát, megtakarításaink a 20 százalékát, 

míg változó költségeink (szórakozás, hobbi) maximum 30 százalékát 
tehetik ki a mindenkori családi háztartási kiadásainknak.  

A családi költségvetésnek Egyesületünkben a 2016-ban elhunyt 

Dr. Bognár Zoltán volt a mestere, aki közgazdászként, saját család-

jának statisztikáját 40 éven át vezette és tette közkinccsé. Az egyesü-
leti élet fenntartása is ilyen megfontolt pénzügyi tervezést igényel. 
Először is azt nézzük meg, miből élünk! 
 

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

Az egyesületi költségvetés tervezhető összes közhasznú műkö-
dési bevételeinek alacsony szintje miatt, a költségvetési előirányzat-

ban, mint azt az eddigi gyakorlat is mutatja, továbbra is csak szűken 
fogjuk tudni mérni a közhasznú társadalmi célú működés keretszá-
mait. A GTE-nek nagyon rossz a fedezet termelő képessége, a tagdí-
jak, a működéshez szükséges fedezetnek csak 10%-át biztosítják. 
Egyedül a jogi tagdíjak és a közhasznú célú támogatások mértékét 
tudjuk kötetlenül megnövelni, „tartós támogatási szerződések” birto-

kában. A tőketartalékként kezelt állampapírok kamatai jelentenek 

még rendkívüli bevételi forrást. 
 

                                          TERVEZETT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2018.                                     értékek eFt-ban                           

TEVÉKENYSÉGEK  

 

2017. ÉVI TERV [EFT] 

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

EGYESÜLETI FEDEZET-

MEGOSZTÁSSAL 

2018. ÉVI TERV [EFT] 

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

EGYESÜLETI FEDEZET 

MEGOSZTÁSSAL 

1000-es Működési költségek 
fedezete  

Bevétel Szervezetek 

működésére 

Egyesület 
működésére 

Bevétel Szervezetek 

működésére 

Egyesület 
működésére 

Tagdíj (egyéni, jogi) 4.000 1.400 2.600 5.000 1.600 3.400 

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 

Tagdíjtételek növelése 0 0 0 1.000 200 800 

Támogtás (közh.;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 

Állampapírok éves kamatai 0 0 0 1.000 0 1.000 

Működési bevétel összesen: 7.900 1.600 6.300 9.900 1.800 8.100 

 

A közhasznú működés megengedett „működési típusú kiadásai-

nak” meghatározása: 
A rendkívüli takarékosság szükségessége gyakorlatilag a műkö-

dőképesség minimumára szorítja le a tervezhető közhasznú kiadáso-

kat. Amíg a 2017. évi költségvetésben az Egyesület működésének 
keretszámait gyakorlatilag a működőképesség minimumára leszorítva 
terveztük, addig 2018-ban a közhasznú működési kiadások irány- 

számait összességében 2.000,- EFt-al megemeltük. Így például a 

szervezetek működési kiadásainak keretszámát kissé megnövelve,  

+ 200,- EFt-al nagyobb értéken vesszük számításba. A személyi 
jellegű költségek keretét a minimálbérek emelkedése miatt + 500,- 

EFt-al megemelve tervezzük. A működési kiadásokat 
mindösszesen a 2017. évhez képest 12,87%-al megnövelve 

irányozzuk elő.  
  

TERVEZETT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK KERETSZÁMAI                        értékek eFt-ban 

 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

1100 Vezető testületek    3.000,-    1.000,-    1.000,-    1.000,-  2.000,- 

1200 Szervezetek működése     2.600,-    1.400,-    1.600,-    1.600,-  1.800,- 

1250 Egyesületi célú programok     800,-       500,-       500,-       500,-  500,- 

1310 Terembérlet, üzemeltetés    3.200,-    2.000,-    2.000,-    2.000,-  2.400,- 

1320 Személyi jellegű költség  14.000,-  13.500,-  11.500,-  11.500,-  12.000,- 

1330 Egyesületi rezsi költség     1.500,-       500,-       500,-       500,-  500,- 

1340 Javítás, felújítás        500,-       500,-       500,-       500,-  500,- 

1350 Irodai működési rezsi   1.500,-       500,-       500,-       500,-  500,- 

1400 Nemzetközi kapcsolat 1.000.-    0,-          0,-          0,- 500,- 

1500 Egyesületi kiadvány    2.000,-    2.000,-    2.000, -   2.000, - 2.000,- 

1600 Egyéb általános kiadás   1.000,-   0,-          0,-          0,- 0,- 

1700 Költségvetési tartalék     .100,-       100,-       100,-       100,-  100,- 

Összesen: 31.200,- 22.000,-  20.200,- 20.200,- 22.800,- 
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A 2018. évi költségvetési tervezetben javasolt közhasznú 
működési kiadások között csak az egyéb általános célú kiadásokra 

nem különítünk el tervezett költségeket, viszont az egyesületi 
kiadvány megjelentetésére változtatás nélkül 2.000,- EFt, a 

személyi jellegű kiadásokra szerényen megnövelve 12.000,- EFt, a 

terembérlet és üzemeltetés költségeire továbbra is 2.400,- EFt, a 

vezető testületek működésére a tisztújító közgyűlés figyelembe 
vételével is 2.000,- EFt, az egyesületi célú programokra (pl.: 

OTT), a nemzetközi kapcsolatok fedezetére, rezsi költségre, 
javításra-felújításra, irodai működési rezsire egyenként 500,-EFt - 

500,- EFt forrás elkülönítését terveztük be.  

Ezekkel a számadatokkal a GTE teljeskörű költségvetési tervé-
nek elkészítéséhez a 2017. bázisév adatainak reprodukálásával, és 
korrekciójával, biztos eséllyel kezdhetünk hozzá. A GTE 2018. évi 
költségvetésének készítésekor két un. „pénzügyi terv”, - a „Bevéte-

li terv”, amely sorba veszi az Egyesület bevételi lehetőségeit, és a 

„Költségterv”, amely a fedezeti pontnál kicsit nagyobb eredményt 
adó, megengedhető kiadásokat mutatja be - egymáshoz illesztett 
variánsainak kidolgozásával kezdjük a közös gondolkodást. A „Be-

vételi terv” két komponensből áll: „a közhasznú működési tevé-
kenységek bevételeinek tervéből” és a „célszerinti bevételes tevé-
kenységek bevételeinek előirányzataiból”.  

A korábbi évek megszokásainak gyakorlatától eltérően 2018-

ban sem különítjük el előre a főkönyvi tételek könyvelésekor a 

bevételek bruttó értékétől az egyesületi általános költség önköltség 
tervezésében megkövetelt (az árbevétel 17,5%-át kitevő, korábban a 

9999-es munkaszámon könyvelt tételek) részét. A „Költségterv” is 

két részből áll: „a közhasznú működés kiadásainak” tervéből, illetve 

a GTE „célszerinti bevételes tevékenységek kiadásainak tervéből”. A 
döntéshez, az összeállított táblázatban, a megelőző két gazdálkodási 
évnek az aktuális közgyűlések által jóváhagyott, tervezett költségve-

tési előirányzatai olvashatók, és mint bázisadatok nyújthatnak össze-

hasonlítási alapot.  
Az Egyesület 2018. évi költségvetési előirányzatainak áttekinté-

séhez vizsgáljuk meg az összefoglaló jellegű, a „GTE teljeskörű 

költségvetési terve 2018. évre” című táblázatunkat. Ebben a kimuta-

tásban összesítve, a korábbi évek tervezett adataival összehasonlítva 
láthatjuk a soron következő 2018. év előirányzatait. A közhasznú 
működés bevételeinek és kiadásainak meghatározása után, a célsze-

rinti tevékenységi körökben szükségszerűen kiadódó, következés-

képpen ide betervezendő bevételes tevékenységek mérlegét véve 
alapul, sorra vehetjük a bevételeket, a kiadásokat és a közhasznú 
működés forráshiányainak pótlására fordítandó eredmény-

tételek előre vetített becslését. 

           A „GTE teljeskörű költségvetési terve 2018. évre”  
               „BEVÉTELI-LIKVIDITÁSI” TERV                                               értékek eFt-ban         

Tevékenységek 

munkaszámonként 

Árbevételi terv Költség terv Eredmény terv 

2016. 2017. 2018. 2016. 2017. 2018. 2016. 2017. 2018. 

Működési:         

1000 7.900 7.900 9.900 20.200 20.600 22.800 - 12.300 - 12.700 - 12.900 

Célszerinti:          

2000 2.000 2.000 2.000 1.500 1.500 1.500 500 500 500 

3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4000 6.000 8.000 8.000 4.500 6.000 6.000 1.500 2.000 2.000 

5000 5.500 5.500 5.500 5.000 5.000 5.000 500 500 500 

7000 28.000 30.000 30.000 21.000 22.500 22.500 7.000 7.500 7.500 

8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Célsz. bevételes: 41.500 45.500 45.500 32.000 35.000 35.000 9.500 10.500 10.500 

Célsz. fedezet : 41.500 45.500 45.500 32.000 35.000 35.000 9.500 -  2.200 10.500 

Célszerinti össz: 49.400 53.400 55.400 52.200 55.600 55.600 -  2.800 -  2.200 - 200 

Vállalkozási:          

6000 2.000 2.000 2.000 1.500 1.500 1.500 500 500 500 

Mindösszesen: 51.400 55.400 57.400 53.700 57.100 59.300 -  2.300 -  1.700 -  1.900 

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

Részeredmény: 51.400 55.400 57.400 55.012 59.050 61.250 -  3.612 -  3.650 -  3.850 

Céltartalék előző évről 1.300 +  1.020 +  1.400 0 0 0 + 1.300 + 1.020 + 1.400 

Elhatárolás előző érről  9.095 0 0 6.478 0 0  + 2.617  0  0 

Elhatárolás következő évre 0 0 0 0 0 0 -         0 0 0 

Részeredmény:  56.420 58.800  59.050 61.250  -  2.630 -  2.450 

Pénztartalék felhasználás 10.395 +  2.800 +  2.500 0 0 0 0 +  2.800 +  2.500 

Költségvet. eredmény: 61.795 59.220 61.300 61.490 59.050 61.250 + 305 +    170 +       50 

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

 

 

A gazdálkodási adatok munkaszám-csoportokra történő lebon-

tásával, és a 2017. évről származó elhatárolások és céltartalékok 
(lásd 1.400,- eFt) visszarendezésével, valamint a rendelkezésre 
álló pénztartalék (lásd 2.500,- eFt) felhasználásának előrejelzé-

sével, a 2018. évi költségvetés fő számai összesítve az alábbiak 

lesznek: 

Árbevétel:                           61.300.000,- Ft  

Költség:                               61.250.000,- Ft  

Eredmény:                          +     50.000,- Ft   

Visszaforgatott fedezet:       1.950.000,- Ft 

Ennek a nem kis munkának a végrehajtásához kérem a közel 
hetven éves GTE tagságának megértő és segítő magatartását, és 
azon vezetők támogatását, akik felvállalják, hogy ennek a nagy 
múltú egyesületnek a fennmaradásáért minden tőlük telhetőt 
megtesznek.  

Köszönjük szépen! 
 

Budapest, 2018. február 21. 
                                       Dr. Igaz Jenő  

                                   ügyvezető igazgató 

A GTE 2018. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA 
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Az elmúlt évben ismét több olyan tagtársunkat vesztettük el, akik az Egyesülethez való kötődésükkel és szakmai életpályájukkal 
méltán érdemelték ki megbecsülésünket. Ezúton fejezzük ki együttérzésünket a hozzátartozók, tisztelőik és a velük kapcsolatban 

álló szervezeteink felé. 
Annus Vince  Békés Megyei Szervezet 

Bagotai István  MOL Százhalombattai Szervezet 

Becker István  Anyagvizsgáló Szakosztály 

Deák Tibor  Repülőgép szakosztály 

Fiák László  Hajdú Bihar Megyei Szervezet 

Halmi Attila  Gépjármű Szakosztály 

Harkai Antal  Hőkezelő Szakosztály 

Höffler Róbert  Csepeli Szervezet 

Kelen Rudolf László Gördülőanyag Szakosztály 

Dr. Kisfalvi Tibor  Ipargazdasági Szakosztály 

Makáry Endre  Korróziós Szakosztály 

Modli József  Építőgép Szakosztály 

Molnár György  Hajdú-Bihar Megyei Szerv. 

Sántha Róbert  Soproni Szervezet 

Sárközi József  Gyártási Rendszerek Szakosztály 

Simon Sándor  Békés Megyei Szervezet 

Stork József  Csepeli Szervezet 

Dr. Sváb János  Anyagmozgatási Szakosztály 

Szabó Istvánné  Békés Megyei Szervezet 

Szafranszky Károly     Ipargazdasági Szakosztály 

Dr. Thamm Frigyes Anyagvizsgáló Szakosztály 

Tóth Vincze László Csepeli Szervezet 

                 Emléküket megőrizzük  

 

TAGTÁRSAINK, AKIKET ELVESZTETTÜNK 2017-BEN 

     

 

Ifj. Annus Vincze  Békés Megyei Szervezet 
Aranyás István  Gépjármű Szakosztály 

Biener Richárd  Gépjármű Szakosztály 

Dobos Krisztián  Gépjármű Szakosztály 

Jecs Miklós  Gépjármű Szakosztály 

Kiri Máté  Gépjármű Szakosztály 

Kiss Dávid Pál  Gépjármű Szakosztály 

Kiss Szabolcs  Gépjármű Szakosztály 

Kovács Ákos Botond Gépjármű Szakosztály 

 

Máté Kiss Bence  Gépjármű Szakosztály 

Matuska Máté  Gépjármű Szakosztály 

Metykó Béla Lóránt Háztartási Gépek Szakosztály 

Sováczki Gergő  Gépjármű Szakosztály 

Szabó András  Gépjármű Szakosztály 

Tóth Gergő  Gépjármű Szakosztály 

Tóth Máté  Gépjármű Szakosztály 

Végh Lajos Tamás Gördülőanyag Szakosztály 

 

Egyesületi és szakmai munkájukhoz sok sikert kívánunk 

 

 

 

 
 

 

Dr. Thamm Frigyes, Ph.D. vasdiplomás 
okleveles gépészmérnök, a Műszaki 
tudomány kandidátusa 93. életévében 
hagyott el bennünket. 

1925. március 18.-án született 
Budapesten. Tanulmányait a Budapesti 
Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán 
kezdte 1943.-ban, amit a II. világháború 
miatti megszakítás okán 1949-ben tudott 

befejezni. 

Diplomája kézhezvételének évétől 
kezdve a BME munkatársa különböző 
beosztásokban. Demonstrátor 1949-től a 
Mezőgazdasági Géptan Tanszéken, majd 
tanársegéd 1950-től a BME Vasúti Géptan Tanszékén. 1954-től 
a Műszaki Mechanika Tanszék alkalmazásában áll, ahol 

nyugállományba vonulását követően (1990) tudományos 
tanácsadóként tevékenykedett.  

Tudományos pályáját alapvetően a kísérleti mechanika 
ismerete és szeretete hatotta át. Az optikai feszültségvizsgálat 
eljárásának alkalmazása volt fő területe, itt születtek 
disszertációi is (dr. techn., 1963, majd a Műszaki Tudomány 
Kandidátusa, 1983).  

Szerzőtársaival (Huszár, Ludvig, Szántó professzorok) 
készítették el a mindmáig a kísérleti mechanika bibliájának 
tekintett, A szilárdságtan kísérleti módszerei munkájukat (1968, 
Budapest, majd német nyelven 1970), amelynél átfogóbb 
összefoglaló munka máig nem áll a kísérleti mechanikával 
foglakozó szakemberek rendelkezésére. Kimagasló 
tevékenységet  folytatott  a  polimerek,  polimer  kompozitok  

 

 

szakterületén, ahol mérnöktovábbképző 
mérnöki továbbképző jegyzetei ma is 
alapvető munkának számítanak. 

Kezdeményezője és alapító tagja a 
nemzetközi Duna-Adria Szimpózium 

sorozatnak a kísérleti mechanika terén (A 
Gépipari Tudományos Egyesület 
szervezésében, az Anyagvizsgáló 
Szakosztály Feszültségvizsgáló 
Szakbizottságának tagjaként, 1983), 
melyben a Tudományos és Szervező 
Bizottsági tagságát 70. életévéig 
fenntartotta, és mint tiszteleti tag, a 

későbbiekben is részt vett a munkában, 
amíg ezt egészsége megengedte. A konferencia sorozat idén 
tartja 39. rendezvényét, és a három alapító (Ausztria, 
Magyarország, Horvátország) mellett mára további nyolc ország 
a rendezvénysorozat szervezője és rendes tagja.   

Tudományos munkásságának eredményeit rendre 
megosztotta a mérnök társadalommal. Egyesületünk kimagasló 
tevékenységét két alkalommal jutalmazta egyesületi éremmel, 
illetve Pattantyús Ábrahám Géza nagydíjjal (1998). Szakmai 
eredményeinek közzétételéül rendre Egyesületünk szaklapját 
választotta (Műanyag és Gumi), amelyben megjelent munkáit 
hét (7 db) alkalommal ismerte el Műszaki Irodalmi Díjjal 
Egyesületünk (legutóbb 1998-ban). 

Dr. Thamm Frigyes, Frici Bácsi távozásával a magyar 

műszaki közélet meghatározó személyiségét vesztette el, fájó 
hiányát mindennapjainkban érezzük.  

Frici Bácsi, emléked megőrizzük.                
Dr. Borbás Lajos 

 

TAGTÁRSAINK, AKIKET ELVESZTETTÜNK 2017-BEN 

KÖSZÖNTJÜK 2017-BEN FELVETT ÚJ EGYESÜLETI TAGJAINKAT 

Dr. Thamm Frigyes  
(1925 – 2017) 
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RENDEZVÉNYNAPTÁR 2018 

 
A III. Gépészeti Szakmakultúra konferencia      2018. február 1-én került megrendezésre  

A részletes beszámolót lásd lent. 
A IV. Gépészeti Szakmakultúra konferencia előkészületei megkezdődtek, várható időpontja 2019. január/február. 

 

XXIII. MANUFACTURING 2018 nemzetközi konferencia    Kecskemét, 2018. június 7-8.  

A „Gyártás” konferenciák folytatásaként az idei rendezvényt a GTE Gyártási Rendszerek Szakosztálya és a Neumann János Egyetem 

(NJE) GAMF Kara szervezi. A konferencia kiemelt témakörei:  
 korszerű gyártási technológiák,  
 gyártórendszerek és automatizálásuk,  
 anyag- és felületi technológiák,  
 ipari logisztika,  

 műszaki diagnosztika és minőségirányítás,  
 az Ipar 4.0 kihívásai  

A konferencia hivatalos nyelve angol, de várhatóan magyar nyelvű szekció is indul. A publikációk nívós nemzetközi szakfolyóiratban jelen-

nek meg.  Részvételi díj: 100 €, diákoknak és GTE tagoknak 70 €. A konferenciához szakmai kiállítás is csatlakozik. További részletek a 

www.manufacturing-gte.eu honlapon vagy a manufacturing2018hungary@gmail.com e-mail címen érhetők el. 
   

XXVI. Háztartási Készülék Szeminárium      Jászberény, 2018. október 18.  
A rendezvény témája: Automatizálás és a humán erőforrás fejlesztése.  A problémafelvetés kapcsolódik az Ipar 4.0 témakörhöz. További 

információk a zoltan.kuzen@elektrolux.hu e-mail címen és a GTE honlapján lesznek elérhetők. 
 

39. Balatoni Ankét        Siófok 2018.november 15-17.  

Az ankét hagyományos témája a nyomástartó rendszerek vizsgálata, meghibásodása és javítása, valamint az ehhez csatlakozó korszerű 
technológiák, elsősorban a hegesztés, hőkezelés, felületkezelés terén. A szervezők évről évre további témákkal és kiegészítő rendezvények-

kel teszik színesebbé a rendezvényt. További szakmai információk a bkurucz@mol.hu, szervezési információk a penzugy@gteportal.eu e-

mail címen és a GTE honlapján lesznek elérhetők. 
 

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXIII. Szemináriuma    Miskolc, 2018. november 8-9.  

A GTE Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezetének Géptervező Szakosztálya és a MTA Miskolci Területi Bizottsága a MTA MTB 

Székházában rendezi meg a Szemináriumot. Témakörei: a tervezés tudománya, a terméktervezés módszerei, a termékfejlesztés eredményei, a 
gépelemek, géptervezés és a terméktervezés oktatása, technikatörténet. A rendezvény csütörtökön plenáris üléssel kezdődik, csütörtök délu-

tán és péntek délelőtt két szekcióban folytatódik. Az előadások 20 perc terjedelműek lehetnek, a 4 vagy 6 oldalas szakcikk formájában a Gép 
folyóiratban jelennek meg. A Szeminárium meghívója, és a szakcikk formai követelményei a www.uni-miskolc.hu/gepelemek honlapról 
érhetők el. 

 

49. Autóbusz Szakértői Tanácskozás      Helyszín és időpont egyeztetés alatt 
         Várható időpont: 2018. szeptember-október 

A tanácskozás hagyományosan az autóbusz gyártók, fejlesztők és üzemeltetők találkozója. A 2018-as rendezvénynek különleges fontos-

ságot ad, hogy – hosszú évek stagnálása után – megindult a közösségi közlekedés autóbusz parkjának cseréje és ebben a hazai gyártók is 
jelentős szerepet kapnak. További szakmai információk a vincze_pap@jafi-autokut.hu és a busztanacskozas@gteportal.eu e-mail címen, 
szervezési információk a penzugy@gteportal.eu e-mail címen és a GTE honlapján lesznek elérhetők. 

                      V.A. 

 

 

 
Idén február elsején tartotta a GTE Konstrukciós Szakosztálya 

a III. Gépészeti Szakmakultúra Konferenciát A gépészeti fejlesztés 
az ötlettől a hasznosulásig alcímmel. 

2015-ben tartottuk az I., 2017-ben a II. és idén a III. konferen-

ciánkat. Nagy energiát fektettünk abba, hogy a meghívók, tájékoz-

tatók az előzőeknél szélesebb körbe jussanak el. Megkerestük az 
összes műszaki karral rendelkező magyarországi felsőoktatási 
intézményt. Így több területről sikerült előadókat és hallgatókat 
szervezni, mint előző két konferenciánkon. 3 plenáris és 22 szekció 
előadás hangzott el. Az 55 regisztrált résztvevő több volt a tavalyi-

nál. 5 kiállító is emelte részvételével a konferencia színvonalát. 
A gépészeti szakmakultúra magában foglalja mindazokat a 

módszereket, eljárásokat, technikákat, amelyeket a gépészeti inno-

vációs folyamat résztvevői alkalmaznak. Ennek megfelelően a 
Gépészeti Szakmakultúra Konferencia tárgykörébe tartoznak 
mindazon hagyományok, módszerek, tapasztalatok, eljárások, 
amelyeket a gépészeti termékek életciklusában a piackutatás, a 
kutatás+fejlesztés+innováció, a tervezés, a gyártás és az üzemelte-

tés, karbantartás résztvevői alkalmaznak. 

A plenáris ülésen elhangzó előadások az új ipari forradalom, az 
Ipar 4.0 témáját érintették. 

A további előadásokat 3 szekcióba soroltuk: 
 Szakmakultúra a méréstechnikában és az anyagvizsgálatban 

volt konferenciánk kiemelt témája. Érdekes előadások hang-

zottak el a két témakörben. Sikerült néhány kiállítót is meg-

nyerni ezekről a területekről. (HB Mérnöki Iroda, MTA-

SZTAKI, PIM Professzionális Méréstechnikai Kft, Agárdi 
Klasszikautó Kft. - DDD Manufaktúra, Poliol PET Packaging 
Kft.)  

 Gépészeti fejlesztés az ötlettől … Az előadások a piacfejlesz-

tés, versenyképesség, design, ergonómia, tudáskezelés témáját 
tárgyalták. 

 Gépészeti fejlesztés … a hasznosulásig. Ebben a szekcióban 
számos gépészeti fejlesztésről számoltak be az előadók. Több 
előadás számítási, elméleti témával foglalkozott.  Helyet kapott 

néhány magas színvonalú, tudományosan is sok újdonságot 
tartalmazó TDK dolgozat bemutatása. Több előadás foglalko-

zott biomechanikai témákkal. 
Konferenciánk sikerére alapozva tervezzük, hogy 2019-ben meg-

szervezzük a IV. Gépészeti Szakmakultúra Konferenciát. 
Weszely István 

a Konferencia szervező titkára 

BESZÁMOLÓ A III. GÉPÉSZETI SZAKMAKULTÚRA KONFERENCIÁRÓL 

http://www.manufacturing-gte.eu/
mailto:manufacturing2018hungary@gmail.com
mailto:zoltan.kuzen@elektrolux.hu
mailto:bkurucz@mol.hu
mailto:penzugy@gteportal.eu
http://www.uni-miskolc.hu/gepelemek
mailto:vincze_pap@jafi-autokut.hu
mailto:busztanacskozas@gteportal.eu
mailto:penzugy@gteportal.eu
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KITÜNTETETT GÉPÉSZMÉRNÖKÖK 

 
Március 15. alkalmából három gépészmérnök vehetett át 

magas állami kitüntetést. Eddigi eredményeikhez és az elisme-

réshez gratulálunk, további szakmai pályájukon sok sikert 
kívánunk! 

***** 

DR. CZIGÁNY TIBOR gépészmérnök, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia  levelező tagja, a Budapesti Műszaki és Gazda-

ságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának dékánja, a 
Polimertechnika Tanszék egyetemi tanára, az MTA-BME 

Kompozittechnológiai Kutatócsoport vezetője, a polimer kompo-

zit anyagok fejlesztésében és a technológiák ipari gyakorlatba 

való bevezetésében elért kimagasló eredményei, valamint az 
oktatásban és a kutatói utánpótlás nevelésében végzett kiemelke-

dő munkája elismeréseként Széchenyi díjban részesült. 
Dr. Czigány Tibor 1988-ban a BME Gépészmérnöki Karán 

géptervezői diplomát szerzett. 2001-ig a Gépszerkezettani Intézet 
munkatársa. 2001-től a Polimertechnika Tanszék tanszékvezető-
je, 2006-tól egyetemi tanár, 2012-től a Gépészmérnöki Kar dé-
kánja. 2013-tól az MTA levelező tagja. 

A GTE-nek, közelebbről a Műanyag Szakosztálynak 1990 

óta tagja. 2005 és 2014 között a Műanyag és Gumi folyóirat 
szerkesztőbizottságának elnöke. 2006-tól 2010-ig Anyagvizsgáló 
Szakosztály vezetőségi tagja. Az Egyesület Műszaki Irodalmi 

díjjal (2001), valamint Egyesületi Éremmel (2003, 2011, 2013) 

ismerte el aktivitását. 
***** 

PINTÉR ISTVÁN, a Rába Járműipari Holding Nyrt. elnök-

vezérigazgatója és a Rába Futómű Kft. ügyvezető igazgatója, a 

magyar gépjármű- és futóműgyártás folyamatos fejlesztése, a 

hazai gyártók piacképességének fenntartása terén végzett ered-

ményes munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend középke-

resztje polgári tagozata kitüntetést vehetett át. 
Pintér István 1980-ban a győri Széchenyi István Főiskolán 

közlekedésmérnök diplomát szerzett. Több hazai és külföldi 

képzést követően 2000-ben a Newport University-n (USA) PhD 

fokozatot szerzett. 

1980 óta a Rába gyárban dolgozik. Több fontos munkakört 
követően 1998-tól informatikai és szervezetfejlesztési igazgató, 
2000 és 2003 között stratégiai igazgató, majd vezérigazgató, 
2004-től egy személyben a Rába Futómű Kft. ügyvezető igazga-

tója, 2005-től a Rába Járműipari Holding Nyrt. elnök-

vezérigazgatója. 2008-tól a Magyar Gépjárműipari Szövetség 
Elnöke. 

***** 

DR. STÉPÁN GÁBOR Széchenyi-díjas gépészmérnök, a 
Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a BME Gépész-

mérnöki Kara Műszaki Mechanikai Tanszékének tanszékvezető 
egyetemi tanára, a nemlineáris mechanika és a rezgésanalízis 
területén elért, nemzetközileg is elismert tudományos eredményei, 

valamint iskolateremtő egyetemi oktatói munkája elismeréseként 
a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitünte-

tésben részesült. 
Dr. Stépán Gábor 1978-ban szerzett gépészmérnök diplomát 

a BME-n. 1981-től az MTA és a BME Műszaki Mechanikai 
Tanszéki Kutatócsoportjának tudományos munkatársa, 1986-tól 
tudományos főmunkatársa. 1991-től a műszaki mechanikai tan-

szék docense.  1995-ben habilitált, majd megkapta egyetemi 

tanári és tanszékvezetői kinevezését. 2008-ban a BME Gépész-

mérnöki Karának dékánjává választották. Számos külföldi egye-

tem vendégkutatója, vendégprofesszora.  
1982-ben védte meg a műszaki tudományok kandidátusi, 

1994-ben akadémiai doktori értekezését. 2001-től az MTA leve-

lező tagja, 2007-től rendes tagja.  
Fő kutatási területei az analitikus mechanika, a stabilitásel-

mélet, a nemlineáris rezgések és a mechanikai rendszerek moz-

gásegyenletei. A járműdinamika és közlekedésdinamika területén 

is eredményes kutatómunkát végzett, végez. 
      V.A. 

 

 

 

Több mint kétéves tartozásának tesz eleget 
az Egyesület, amikor megemlékezünk Dr. 
Zsáry Árpádról, a Konstrukciós Szakosztály 
elhunyt elnökéről. 

 

Dr. Zsáry Árpád gépészmérnöki oklevelét 
1950-ben szerezte meg a Budapesti Műszaki 
Egyetemen. 1949-ben demonstrátorként beke-

rült a BME Gépelemek Tanszékre, ahol 1950-

ben tanársegédi, 1953-ban adjunktusi, majd 

1963-ban egyetemi docensi megbízást kapott. 
1952 és 1958 között a rektor mellett oktatási 
rektori titkári munkakört töltött be. 1964-ben áthelyezték az 
Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Mechanika - Gép-

elemek Tanszékre. A két egyetem összevonása és átszervezése 
után, 1969-től a Közlekedésmérnöki Kar önálló Gépelemek Tan-

székének vezetésével bízták meg, ezt a megbízatást 1987. év 
júniusáig látta el. A tanszékről 1993-ban ment nyugdíjba, ezzel 
egy időben címzetes egyetemi tanári címet kapott. Nyugdíjas 
oktatóként 2000-ig segítette tanszékünk munkáját.  

Tanszékvezetőként megszervezte a Közlekedésmérnöki Kar 
Gépelemek Tanszékét, létrehozta a tanszék műhelyét, vizsgáló- 

és mérőlaboratóriumait. Ezzel párhuzamosan kialakította a tan-

anyagot, a tervezési feladatokat, és megszervezte a hallgatói 
laboratóriumi méréseket. 

Szakmai tudományos munkáját két nagy területen végezte. 
Fő szakterületei: gépelemek, gépalkatrészek élettartam vizsgálata 

fárasztóvizsgálatok útján, valamint méretezési elméletük tovább-

fejlesztése rendszertelen terhelésváltozás figyelembevételével. 
Kutatási területei közé tartozott a gépalkatrészek feszültségálla- 

potának vizsgálata optikai feszültségvizsgálat-

tal. Géptervezői, kutatásfejlesztői tevékenysé-
gét számos hazai nagyvállalat (Ganz-Mávag, 
Ikarusz Karosszéria- és Járműgyár, Csepel 

Autógyár, Győri Vagon- és Gépgyár stb.) 
megbízásából végezte.  

Szakirodalmi munkásságát szak- és tan-

könyvek (Kötőelemek és kötések, Méretezés 
kifáradásra a gépészetben, Gépelemek I.-II.), 
egyetemi jegyzetek, tervezési segédletek, 

valamint mérnöktovábbképző tanfolyamok 
kéziratainak írása és szerkesztése fémjelzik. 

Tudományos munkásságát több mint 100 magyar és idegen nyel-

vű szakcikk, valamint hasonló számú konferencia előadás is jelzi.  
Az MTA Gépszerkezettani Bizottságában is tevékenykedett. 

Több ízben volt aspiránsvezető és bírálóbizottsági tag.  

Egyesületünk több szakbizottságában tevékenykedett: mi-

közben az Anyagvizsgáló Szakosztály aktív tagja, Konstrukciós 

Szakosztály szervezője és alapító tagja, melyek több mint évtize-

dig elnöke volt. A GTE Egyesületi Érmet négyszer (1975, 1986, 
1996, 1998) vehette át. Oktatói munkája és Egyesületünkben 

folytatott tevékenysége elismeréséül Pattantyús Ábrahám Géza 
díjban részesült (2001). Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitün-

tetést két ízben, 1957-ben és 1987-ben kapta meg.  

Szakmai tevékenysége mindvégig példaként szolgált a fiata-

lok számára, mind az egyetemi oktatásban, mind az Egyesületün-

kért folytatott tevékenységében. 
Emlékét megőrizzük, hiányát érezzük, munkáját folytatjuk. 
  

      Dr. Borbás Lajos 

 

Dr.  Zsáry  Árpád (1927-2015) 
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           Konferencia program tervezet 

 

 
 

Ipar 4.0 konferencia  

Központi témák: robotizáció-automatizáció, 5G techno-

lógia fejlesztése és alkalmazása, felsőfokú duális jellegű 
képzési modellek  

helyszín: Rubin Terem  
szervező: Nemzetgazdasági Minisztérium  

Energetikai szakmai továbbképzés  
helyszín: Türkiz Terem  
szervező: Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara  

IPAR 4.0 az intralogisztikában  
Automata raktári megoldások az üzemen belüli anyag-

mozgatásban  
helyszín: A pavilon II-es galéria  
szervező: Jungheirich Hungária Kft. 

 

 

 

Beszállítói Fórum  
helyszín: Türkiz Terem  
szervező: Német-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara   

Sorozatgyártás 3D nyomtatással és NextGen termékfejlesztés 
Autodesk szoftverekkel  

helyszín: Rubin Terem  

szervező: Varinex Zrt.  

Korszerű ipari digitalizációs megoldások az S&T-től, 
CAD/CAM/CAE/PLM/IoT/MES  

helyszín: Rubin Terem  
szervező: S&T Consulting Hungary Kft.  

Körkép a hazai energetikai iparról - konferencia  

helyszín: 25-ös pavilon 

szervező: Magyar Energetikai Társaság 

 
 

Kiemelkedő kutatási projektek és eredmények a Bay Zoltán 

Kutatóközpontban  
Katalizátor a tudományban itthon és külföldön  
Ipar. 4.0 vs. Logisztika 4.0.  

helyszín: Türkiz Terem  
szervező: Bay Zoltán Kutatóintézet Nonprofit Kft.  

Az additív gyártás jelentősége az iparban.  
A terméktervezés jövője Autodesk Inventor szoftverrel  

helyszín: Rubin Terem  

szervező: Varinex Zrt.  

Korszerű ipari digitalizációs megoldások az S&T-től  
CAD/CAM/CAE/PLM/IoT/MES  

helyszín: Rubin Terem  
szervező: S&T Consulting Hungary Kft.  

A Linde csúcstechnika: automata targoncák és Li-ion akkumulá-
torok  

helyszín: 25-ös pavilon  
szervező: LINDE Magyarország Kft. 

 

 

IPAR NAPJAI TECHTOGETHER – felsőfokú mérnökhallgatók 
versenye  

helyszín: Türkiz Terem  
szervezők: Gépipari Tudományos Egyesület és 

autopro.hu  

Robotok, az ipari digitalizáció és munkaerőhiány megoldása  
helyszín: Rubin Terem  
szervező: ABB Kft.  
 

 

 

 

DR. CZUPY IMRE  (1968) 
 

A Soproni Egyetem - 2017-ig 

Nyugatmagyarországi Egyetem - 

Erdőmérnöki Kara dékánhelyettese, 
az Erdészeti-műszaki és Környezet-

technikai Intézet igazgatója, egye-

temi docens.  

Okleveles üzemmérnök (1992), 
okl. gépészmérnök (BME, 1997), 
2006-ban PhD fokozatot szerzett, 

2012-ben habilitált.  2006-tól az 
MTA Agrárműszaki Bizottsága 
köztestületi tagja.  

Kutatási területe az erdészeti 

gépesítés-fejlesztés és a biomassza-hasznosítás, de az Intézet 
szerteágazó tevékenységéhez igazodva számos más, kapcsolódó 
területen (erdészeti munkagépek, belsőégésű motorok, váltó-
áramú hidraulikus hajtás, munkavédelem, biztonságtechnika, 

zaj- és rezgésmérés stb.) is jelentek meg tankönyvei, szakcikkei. 

Több külföldi tanulmányúton vett részt, elsősorban német 
nyelvterületen (Göttingen, Freiburg, Hamburg). 

1996-tól a GTE tagja, 2000-től a Soproni Szervezet titkára. 
Az Egyesület 2005-ben Egyesületi éremmel, 2015-ben Pattan-

tyús Ábrahám Géza díjjal ismerte el szervező munkáját és okta-

tói tevékenységét. 

 
 
VALENTA LÁSZLÓ  (1971) 
 

2016 óta az épületautomatizá-
lással foglalkozó Welltech Épület-

gépészeti, Fővállalkozási, Mérnöki 
Zrt. termelési igazgatója. 

1994-ben a BME-n gépszer-

kesztő szakos gépészmérnöki 
oklevelet szerzett. 1996-tól a 
Makrotrend Szövetkezetnél fejlesz-

tőmérnök. 2002-től 2003-ig a 

Protector Security Kft. műszaki 
vezetője, ahol analóg és digitális 
biztonságtechnikai rendszerekkel 

foglalkozott. 2002-től a Dunaújvá-
rosi Főiskolán adjunktus, 2005-től mb. főiskolai docens. Feladata 
a mechatronikai szakirány elindítása, oktatása. 2009-től a Mű-
szaki Intézet igazgatója, egyetemi adjunktus, főiskolai docens. 
2012-től a Műszaki Intézet Igazgatója, egyetemi adjunktus az 

Edutus Főiskolán, 2013-tól oktatási igazgató, majd stratégiai 
igazgató, 2016-ig vezérigazgató.  

2010-től a GTE tagja, 2016-tól a Gyártási Rendszerek szak-

osztály titkára. Részt vesz a MANUFACTURING 2018 konferencia 

szervezésében. A GTE két ízben (2011. és 2015.) ismerte el 
munkáját Egyesületi Érem kitüntetéssel. 

    V.A. 

2018. MÁJUS 15.  KEDD 

2018. MÁJUS 16.  SZERDA 

2018. MÁJUS 17.  CSÜTÖRTÖK 

2018. MÁJUS 18.  PÉNTEK 

ÚJ JELÖLTEK A GTE ORSZÁGOS ELNÖKSÉGI TAGSÁGÁRA 

A programváltoztatás jogát a Hungexpo fenntartja! 



Lendület van.

2018. május 15–18.

Nemzetközi ipari szakkiállítás

programod van

IPAR NAPJAI – Magyarország legjelentősebb 

üzleti eseménye az iparban

Helyszín: HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont

Az IPAR NAPJAI kiállítás évről évre teret ad az ipari ágazatok, 
az egyedülálló innovációk bemutatkozására, valamint az üzleti 
kapcsolatépítésre. 

Kiemelt téma: Ipar 4.0 – M2M, IoT, AI, smart solutions, termelési 
hálózatok és további számos technológiai irányzat 

Legfontosabb megjelenő tematikák: elektronika, 
automatizálás, gépipar, robotika, logisztika, energetika, IT, 
beszállítóipar és még sok más iparág

Látogatók részére előzetes online regisztráció az ingyenes 
belépésért: www.iparnapjai.hu/gte

Bővebb információ: www.iparnapjai.hu
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