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A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 

LI. KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉT 

2019. MÁJUS 11-ÉN 10:00 ÓRAI KEZDETTEL TARTJA 
SZÉKHÁZÁBAN 

BUDAPEST XIV. KERÜLET CZOBOR UTCA 68-BAN
 

MEGHÍVÓ 

A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 

LI. KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉRE 

A GTE Országos Elnöksége 2019. február 5-én megtartott ülésén 
az Alapszabály IV./(14). alapján úgy határozott, hogy  

a GTE 2019. évi LI. Küldöttközgyűlését 
2019. május 11-én (szombati napon) de. 10:00 órára 

hívja össze a Gépipari Tudományos Egyesület székházába 

Budapest XIV. ker. Czobor u. 68. I. emeleti helyiségébe  
a Meghívóban ismertetett napirenddel. 

A Gépipari Tudományos Egyesület Országos Elnökségének fel-

hatalmazása alapján az Egyesület Elnöke tisztelettel meghívja az 
Egyesület valamennyi tagját, a megválasztott küldötteket, az egye-

sületi kitüntetésekre felterjesztett kollégákat és hozzátartozóikat, 
valamint a jogi tagvállalatok képviselőit és minden, az egyesületünk 
élete felől tájékozódni kívánó érdeklődőt a GTE LI. Küldöttközgyű-
lésére. 

Amennyiben 2019.05.11. 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 LI. Küldöttközgyűlését  

ugyanazon a napon, 2019.05.11. napján 10:30 órára 

azonos helyszínre. Az ismételten összehívott Küldöttközgyűlés az 
Alapszabály IV. (16) d) pontja értelmében a megjelent, szavazásra 
jogosultak számától függetlenül döntésképes, azonban az előzetesen 
meghírdetett napirenden kívül új napirend nem tárgyalható. A meg-

ismételt közgyűlés azonos napra történő ismételt összehívását azzal 
indokoljuk, hogy az Egyesület legfelső döntéshozó szerve a Kül-

döttközgyűlés, amelyen szavazati joggal az egyesületi tagság által 
választott küldöttek vesznek részt, és bármely küldött akadályoz-

tatása esetén az őt delegáló szervezeti egységnek lehetősége van 
helyettesítő személy küldésére. Az eljárás a „Mandátum igazoló 
lapon” feltüntetett módon hajtható végre.  

A Küldöttközgyűlés köznyilvános, részvételi díj mentes, de – a 

mandátummal rendelkező küldötteken túl – regisztrációhoz kötött. 
Regisztrálni legkésőbb egy héttel a rendezvényt megelőzően, 2019. 

május 4-ig a GTE Titkárságán lehet (személyesen:1147 Budapest, 
Czobor u. 68.; levélcím: 1371 Budapest, Pf. 433.; telefonon: 06-1-

202-0656; faxon: 06-1-202-0252; de legkedvezőbben e-mailben: 

penzugy@gteportal.eu címen). 
A GTE Küldöttközgyűlésére valamennyi szavazati és tanácsko-

zási joggal rendelkező kedves tagtársunkat ezúton is ismételten 
szeretettel meghívunk és elvárunk, megjelenésükre a meghozandó 
döntések fontossága miatt feltétlenül számítunk.  

Budapest, 2019. március 13.   

  

Dr. Takács János 

   elnök 

 

A GTE LI. 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 

a határozatképességről          10:05-10:10      

  előterjeszti: Sióréti Csaba, a MB elnöke 

3. Ünnepi megemlékezés          10:10-10:30 

 „70 éves a Gépipari Tudományos Egyesület”  

  Dr. Döbröczöni Ádám    

4. A közgyűlés hivatalos részének megnyitása        10:30-11:00     

A közgyűlés tisztségviselőinek megbízása:   

  előterjeszti: Szikra István a Jelölő Bizottság (JB) elnöke 

A közgyűlés napirendjének elfogadása:   

  előterjeszti: Dr. Takács János elnök 

5. Tisztújítás, jelölések  (az előterjeztést ld. a 2. oldalon)    11:00-11:20 

A jelölő lista elfogadása, szavazólisták előkészítése 

előterjeszti: Szikra István, a JB elnök   

A szavazás módjának ismertetése         11:20-11:30 

  előterjeszti: Cséti Imre SZSZB elnök 

6. Szavazás, szavazatok leadása, közben szünet         11:30-11:45        

7. Beszámoló az Egyesület 2018. évi tevékenységről        11:45-11:55 

  előterjeszti: Dr. Takács János elnök 

8. Beszámoló a célja szerinti társadalmi tevékenységről     11:55-12:05 

  előterjeszti: Dr. Borbás Lajos főtitkár 

9. Beszámolója a 2018. év gazdálkodásáról   

és a számvitelről                  12:05-12:15 

  előterjeszti: Dr. Igaz Jenő ügyvezető igazgató  

10. A könyvvizsgáló hitelesítő értékelése     

 a mérlegbeszámolóról és eredménykimutatásról        12:15-12:35 

  előterjeszti: Baracska László könyvvizsgáló 

11. A GTE 2019. évi költségvetési előirányzata        12:35-12:45

  előterjeszti: Dr. Igaz Jenő ügyvezető igazgató 

12. A GTE 2018. évi közhasznúsági jelentése        12:45-12:55 

előterjeszti: Dr. Takács János elnök 

13. A Felügyelő Bizottság (FEB) beszámolója        12:55-13:05 

  előterjeszti: Wein Ádám FEB elnöke 

14. Az Etikai Bizottság (EB) beszámolója         13:05-13:15 

  előterjeszti: Dr. Bánky Tamás EB elnök  
Szünet (büfé, kávé, üdítő)          13:15-13:45 

15. Hozzászólások, a beszámolók megvitatása,        13:45-14:15  

  levezeti: Dr. Takács János elnök 

16. Szavazás a beszámolók és a határozati javaslatok 

elfogadásáról           14:15-14:30 

  levezeti: Dr. Takács János elnök 

17. Egyesületi kitüntetések átadása         14:30-15:15 

  előterjeszti: Dr. Borbás Lajos főtitkár 

  átadja: Dr. Takács János elnök 

18. A választási eredmény kihirdetése         15:15-15:25 

  előterjeszti: Cséti Imre, a SZSZB elnöke 

Zárszó:  Dr. Takács János elnök         15:25-15:30
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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 december 31-én megha-

ladja 

-    a 30 főt, további egy küldöttet, tehát összesen 2, 
- … minden további 30 főnél újabb 1-1 küldöttet…  delegálhat.” 

A táblázat tartalmazza a szervezetek létszámát, (zárójelben a tagság 
kor szerinti összetételét Ifjúsági; Kereső; Nyugdíjas; Senior bontásban), 

valamint a MVB által igazolt küldöttek számát az egyes szervezetek 

2018. december 31-i létszáma, valamint a küldöttválasztó közgyűléseik 

jegyzőkönyve alapján. A MVB az alábbi küldöttek mandátumát igazolja: 
Szakosztályok: 

Anyagmozgatási (00;09;03;09) 26-1 Dr. Kása László 

Anyagvizsgáló (00;09;03;09) 26-1 Dr. Borbás Lajos 

Áramlástechnika (00;09;03;09) 26-1 Dr. Hős Csaba 

Élelmiszer-és hűtőgép (00;02;02;13) 17-1 Dr. Csury István 

Energia-és vegyipari gép (00;00;00;09) 09-1 Mátyás László 

Építőgép  (00;02;02;02) 12-1 Dr. Berta János 

Forgácsolás  (00;00;01;00) 01-0 nincs küldött 
Gépjármű (100;27;19;21) 171-5 Dr. Matolcsy Mátyás, 
 Gerő Dezső, Dr. Kosaras Csaba, Dr. Zöldy Máté, Szatmári Éva 
Gördülőanyag (01;08;05;15) 29-1 Dr. Zobory István 

Gyártási rendszerek (01;21;16;39) 77-3 Dr. Kodácsy János, 
  Dr. Mikó Balázs, Valenta László 
Hajó-és úszómunkagép (00;00;01;02) 03-0 nincs küldött 
Háztartási gépek (01;22;13;06) 41-2 Konkoly Szabolcs, 

  Szikra István 
Hegesztési (00;11;09;20) 40-1 Kristóf Csaba 

Hidraulika – pneumatika (00;00;00;02) 02-0 nincs küldött 
Hőkezelő (00;05;01;07) 13-1 Dr. Tóth Tamás 

Ipargazdaság (00;00;00;05) 05-0 nincs küldött 
Karbantartás (00;01;02;05) 08-0 nincs küldött 
Képlékenyalakítás (00;00;04;05) 09-1 Dr. Danyi József 
Konstrukciós  (00;07;02;06) 17-1 Weszely István 

Korróziós (00;01;04;15) 20-1 Ostorházi Miklós 

Mechatronika (00;00;00;01) 01-0 nincs küldött 
Mezőgép (00;09;03;09) 21-1 Dr. Kerényi György 

Műanyag (00;10;06;11) 27-1 Dr. Macskási Levente 

Repülőgép (00;02;03;07) 12-1 Gáti Balázs 

Tribológia (00;02;01;01) 04-0 nincs küldött 
Tűzvédelmi (00;02;03;07) 12-1 Vida Ferenc 

Területi Szervezetek 
Baja (00;04;04;07) 15-1 Balogh Miklós 

Baranya (00;01;00;03) 12-0 nincs küldött 
Borsod (00;12;08;07) 27-1 Dr. Siménfalvi Zoltán 

Békés (00;06;14;26) 46-1 Dr. Simon Sándor 

                                                       Varga Péter 
Cegléd (00;00;00;04) 04-0 nincs küldött 
Csepel (00;01;05;25) 31-1 Szomi Iván 

Eger (00;01;02;07) 10-1 Bolyki Ferenc 

Esztergom (00;00;01;02) 03-0 nincs küldött 
Győr (00;11;09;15) 35-1 Stasztny Péter 

Hajdú-Bihar (00;11;09;15) 89-3 Lesnyák Miklós, 
  Nagy Károly, Dr. Lőrincz Béla 
Hódmezővásárhely (00;00;00;00) 00-0 nincs küldött 
Jászberény (00;01;00;03) 04-0 nincs küldött 
Kecskemét (01;01;01;04) 07-0 nincs küldött 
MOL Százhalombatta (00;04;08;11) 23-1 Kurucz Botond 

Sopron (00;03;03;04) 10-1 Dr. Czupy Imre 

Szabolcs-Szatmár-Bereg (00;11;01;06) 18-1 Nagy Sándor 

Tatabánya (00;01;02;00) 03-0 nincs küldött 
Tolna megye (00;05;06;05) 16-1 Fáncsy István 

Veszprém (00;01;00;01) 02-0 nincs küldött 
Zalaegerszeg (00;01;00;01) 02-0 nincs küldött 
 Klubok 
Ipari Minőségügyi Klub  05-1 Tóth Tihamér 

Tisztítástechnológia  04-1 Drabek Ferenc 

Szabvány  01-0 nincs küldött 
 Fórumok 

Senior  425-1 Cséti Imre 

Ifjúsági 104-1 Dr. Lázár-Fülep Tímea 

Jogi tagvállalati vezetők 25-0  nincs adat 

A Küldöttközgyűlés határozatképes lesz, ha a meghirdetett kezdési 
időpontra a mandátummal rendelkező küldöttek fele plusz egy fő regiszt-

rál. A szavazásra kerülő előterjesztéseket a Küldöttközgyűlés egyszerű 
szavazattöbbséggel fogadja el.  

Sajnálatos, hogy több, küldöttállításra jogosult szervezetünk nem élt a 
küldöttállítás jogával a Mandátumvizsgáló Bizottság döntéséig.  

Az igazolt személyek mandátuma akadályoztatásuk esetén a „Mandá-
tumigazoló lapon” a szervezeti egység elnökének, vagy titkárának ellen-

jegyzésével legkésőbb a közgyűlés megkezdése előtt átruházható, azaz a 

szervezet helyettest állíthat. A Küldöttközgyűlést a közösség érdekeinek 
védelmében hívjuk össze, a távolmaradás a közösség érdekeit sérti.  

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés a megjelent 

szavazásra jogosultak számától függetlenül határozatképes.  

Budapest, 2019. március 20.   Sióréti Csaba 

         MVB elnök 

A JELÖLŐ BIZOTTSÁG (JB) JELENTÉSE 

A közgyűlés levezető elnöke: Dr. Takács János elnök 

A közgyűlés jegyzőkönyvét vezeti: Dr. Borbás Lajos főtitkár 

A jegyzőkönyvet hitelesíti: Wein Ádám, FEB elnök 

 Dr. Bánky Tamás EB elnök 

 Cséti Imre SzSzB elnök 
A közgyűlés Szavazatszámláló Bizottsága (SzSzB) elnöke: 

 Cséti Imre GTE Hajdú-Bihar megyei szervezet  

tagjai: Fáncsy István GTE Tolna megyei szervezet 

 Weszely István GTE Konstrukciós Szakosztály 

A közgyűlés levezető elnöke, jegyzőkönyv vezetője, jegyzőkönyv-

ének hitelesítői és a Szavazatszámláló Bizottság csak a GTE LI. Küldött-
közgyűlésre kapnak működési felhatalmazást. 

A GTE 2015. évi XLVII. Küldöttközgyűlésén megválasztott bizott-
ságok (2015-2019) mandátuma ezen a Közgyűlésen lejár, de munkájukat 
ezen a közgyűlésen még jogosultan végzik. A leköszönő bizottságok 
tisztségviselői: 

Mandátumvizsgáló Bizottság: Sióréti Csaba elnök 

tagok: Dr. Siménfalvi Zoltán, Dr. Tóth Sándor, 

 Varga Péter, † Kiss Géza (elhunyt) 

Jelölő Bizottság: 
 Szikra István elnök 

tagok: Bolyki Ferenc, Dr. Csizmazia Ferencné 

 Dr. Haidegger Géza, Weszely István, 
 póttag: Drabek Ferenc 

Díj Bizottság: Dr. Ginsztler János elnök 

tagok: Dr. Bánky Tamás, Dr. Döbröczöni Ádám, 
 Dr. Igaz Jenő, Dr. Vincze-Pap Sándor 

Munkájukat ezúton is köszönjük! 

***** 

Ezen a Küldöttközgyűlésen kell a következő 4 évben (2019-2023) 

érvényes megbízatással az új bizottságokat megválasztani. 

A JB az alábbi tagtársainkat javasolja a tisztségekre: 

Mandátumvizsgáló Bizottság 

elnök: Sióréti Csaba, 

tagok: Erős Károly, Cséti Imre, 

Dr. Czupy Imre, Valenta László 

Jelölő Bizottság: 

elnök: Dr. Haidegger Géza, 

tagok: Weszely István, Lesnyák Miklós, 
Dr. Weltsch Zoltán és Dr. Siménfalvi Zoltán 

Díj Bizottság: 
elnök: Dr. Voith András, 
tagjok: Dr. Bánky Tamás, Dr. Tóth Sándor, 

Ilinyi János, Dr. Mikó Balázs 

A küldötteknek joguk van a Küldöttközgyűlésig, és a Küldöttközgyű-
lésen további javaslattal élni. A jelöltek a szavazás eredményétől függően 

a bizottságok tagjai, vagy – bizottságonként több mint öt fő megválasztá-
sa esetén – póttagjai lehetnek. 

Jászberény, 2019. március 20.  
Szikra István 

   JB elnök 

A MANDÁTUMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE 

A JELÖLŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE 
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A GTE  KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJA  A  2018. ÉVRŐL 

 

Tisztelt Tagtársaink és Küldötteink, kedves Meghívottak! 
 

A GTE 2018-as működését az új székházunk beüzemelése, a 

használhatóság továbbfejlesztése, valamint az egyesületi szakmai 
munka erősítése, kiszélesítése határozta meg. A szokásosnál sokkal 
több, a jó működés személyi feltételeit zavaró egészségügyi ese-

mény fékezte munkánkat. Mégis sikerült a gazdálkodási stabilitást, 
a fizetőképességet folyamatosan fenntartani, végül is eredményes 

évet zártunk. Ez annak is köszönhető, hogy a közhasznú támogatás 
lehetőségével élve a tartós támogatási szerződéssel támogatók 
segítették munkánkat, valamint több rendezvényünk jelentős ér-

deklődést váltott ki tagjaink és meghívottjaink körében. Köszönet a 
támogatóknak és a szervezők cselekvési kedvének.   

Egyesületünk taglétszáma stabilizálódott, felvett tagjaink lét-

száma alig változott, de néhány fiatal aktív kollégát is köszönthe-

tünk sorainkban.  Taglétszámunk alig változott, bár legtöbb OE 
ülésünk alkalmából új tagokat vettünk fel, akiket ezúton is üdvöz-

lünk sorainkban (ld. a 9. oldalon).  Ugyanakkor Egyesületünk 
korfájából adódóan számos korábban meghatározó aktivitású 
Tagtársunktól kell évről-évre búcsút vennünk, akiknek tevékeny-

ségét, emlékét megőrizzük. 

Áttekintés 

Az éves gazdálkodást havi szigorú feszességű ellenőrzés mel-

lett folytattuk és tovább stabilizáltuk. 
A gazdálkodás előtérbe állítása nem cél, de a kielégítő szakmai 

működés a gazdasági stabilitás nélkül - a mai társadalmi, jogi 
szabályozási körülmények között - nem lenne megvalósítható. A 
szakmai és a gazdálkodási munka irányítása a vezetőség feladata. 
Az önállóság mellett a gazdálkodási felelősség koordinálására, a 
törvényeknek való megfelelésre alapvető súlyt fektettünk. Sajnála-

tos, hogy ebben a munkában a szervezetek jelentős része nem 
aktivizálódik, pedig nélkülük a fenntarthatóság egyre nehezebbé 
válik.  

GTE stratégiájának, Alapszabályának (és szükség szerint az 

ügyrendeknek), az Egyesület szervezeti átalakításának jövőbeli 
összehangolására – az Országos Elnökség felé beszámolási kötele-

zettséggel – munkabizottság alakult. A Bizottság meghatározta 
munkamódszerét, behatárolta kompetenciáit, rendszeresen tart 
üléseket megadott tématerületek feldolgozásával. 

Az egyes Szervezeteink aktivitásának növelési igénye mellett 

érdemes felvetni az Egyesületünket támogatók körének bővítésére 
irányuló stratégia megfogalmazását, ami szintén hozzájárulhat 
gazdasági működésünk stabilitásához. Az Egyesület gazdasági 
hátterének megteremtése a jövőben is mindannyiunk részéről 
nagyobb figyelmet, ráfordítást, még összehangoltabb munkát 
követel meg.  

A stratégiai feladatok mellett az operatív intéznivalók is komp-

likálták teendőinket. A szervezeteink aktivitásában az egyenlőtlen-

ség nem csökkent, ennek megfelelően a tagság fejlesztése is erős 
eltéréseket mutatott. 

Az országos vezető testületek tevékenysége   

Az országos vezető testületek munkája, tevékenységük jellege 

alkalmazkodott a feladatokhoz.  

Az Országos Elnökség tagjainak a Tagság aktivitása fenntartá-
sa, növelése érdekében kifejtett tevékenysége 2018-ban kissé 
változott az előző évhez viszonyítva, az előző Küldöttközgyűlés 
határozatának végrehajtása terén tett tényfeltáró, a fejlesztési lehe-

tőségeket megalapozó bizottsági munkával. Mint az a tagjaink és a 
Küldöttközgyűlés résztvevői számára is ismert, a demokratikusan 

megválasztott vezető testületek beszámolási kötelezettségét törvé-
nyi előírások és az Alapszabály szabályozzák. Az Egyesület köz-

hasznú státusza megköveteli ezt, míg az eredmények értékelése, a 

felvetődő kérdések megvitatása és a szükséges határozatok megho-

zatala a Küldöttközgyűlés fő feladata. 
Az GTE Országos Elnöksége (OE) a 2018-as esztendőben az 

Alapszabályban meghatározottaknak megfelelően ülésezett, sajnos  

 

többször a kimentések miatt csak a másodszori összehíváskor  volt 
határozatképes.  

Az OE tagjai munkájukat továbbra is szakmai munkamegosz-

tás alapján, valamint lehetséges időkereteik szerint látták el. Több 
OE tag valamennyi ülésen részt vett, de volt olyan OE tag is, aki 
többször sem jelent meg üléseinken. Ennek a részvételi aktivitás-

nak természetesen hatása volt szervezetünk munkájára, eredmé-
nyeire is. A vezető testületek munkájáról, a fontosabb egyesületi 
eseményekről honlapunkon keresztül viszonylag gyorsan szerez-

hetnek információt érdeklődő tagjaink. (Egyszerűen a számítógép 
„GOOGLE” keresőjébe beírva a „GTE” betűkombinációt, vagy az 

Egyesület teljes nevét, első helyen az egyesületi honlap ugrik elő.) 
Akik ezt nem érik el, azok érdekében, de a nyomdai és postakölt-
ségek csökkentése miatt, a közgyűlési Gépiparban számolunk be 
éves munkánkról.  

A 2018-as évben az Országos Elnökségnek és személy szerint 
a vezetők egy részének (főként Igaz Jenő, Cséti Imre,  Borbás 

Lajos, Matolcsy Mátyás, Voith András,  Bánky Tamás, Wein 

Ádám, Takács János stb.) munkáját erősen lekötötte az Egyesületi 
működési aktivitásának érdekében adódó további feladatok megfo-

galmazása, a változtatási lehetőségek, szükségszerűségek feltárása 

adminisztratív, jogi, pénzügyi stb. területeken.  
A vízözön kárainak elhárítása és azok felmérése kapcsán szük-

ségessé vált az iratok selejtezése, amelyek szakszerű kezelése, 
valamint elszállítása még 2018 elejére is áthúzódott. Ebbe a mun-

kába is aktívan bekapcsolódtak a GTE munkatársak (Igaz Jenő, 
Mühl Márti, Funk Orsi, Apostolide Gabi) és segítőik, jogi képvise-

lőnk, független könyvvizsgálónk, informatikusunk, akik a jogi, 
biztosítási, adózási, bank számlavezetési, valamint a hulladékmen-

tesítési területen a napi feladataikon túl kellett dolgozzanak.  

A székházról   

Az új székház adottságai, elhelyezkedése, közlekedési, parko-

lási lehetőségei, épített szerkezete, a helyiségek méretei a GTE 
további munkájához jó feltételeket biztosítanak.   

A ház körüli utcák kialakítása olyan, hogy a gépkocsival érke-

zők ingyenes parkolási lehetőséget találnak. A vasúti közlekedési 
csatlakozások döntő többsége egy, a városon (Budától-
Rákospalotáig) átmenő buszjárattal (5-ös) elérhető, a buszmegálló 
és villamosmegállók (62; 69) kb. 200 m-en belül gyalog elérhetők 
Zuglóban, az Erzsébet királyné út és a Rákos patak sarkon, a „Rá-
kos patak” megállónál.  

Az épületen belül a rendezvények tartását az első emeleten egy 
kb. 50 főt befogadó, klimatizált konferenciaterem és egy kb. 20 főt 
befogadó ülésterem segíti a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel. 

A második emeleten is van egy kb. 20 fős ülés-, vagy oktatóterem, 

valamint az Egyesület Titkársága a tagnyilvántartással, pénzügy-

gyel, rendezvényszervezéssel és a kiszolgáló háttérrel. Közösségi 

területeink jelenleg alapvető infrastrukturális berendezésekkel 
rendelkeznek, melyek további fejlesztése terveink között szerepel.  

A földszinti helyiségeket jelenleg átmeneti raktárként használjuk, 
de ezek jobb kihasználását is tervezzük.  

A ház körüli kertben akár kerti rendezvények is tarthatók, en-

nek kialakításához az alapfeltételek adottak, de még további ráfor-

dításokkal ennek komfortját javítani kell, ha erre is lesz igény. 
Köszönet mindazon tagtársunknak, akik a ház és a kert rendbera-

kásával tették élhetőbbé a környezetünket, ami rendszeres, további 
feladatokat ad. 

Szakmai munkánk  

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 sorába a Háztartási gép, a 
Gépjármű, a Konstrukciós, a Gyártási rendszerek, Mezőgép szak-

osztály sorolható, míg a területi szervezetek közül a százhalombat-

tai, a békéscsabai, a debreceni, a győri, a jászberényi, a soproni, 
az egri mutatott aktivitást, valamint információkkal rendelkezünk 
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a Tolna megyei, Hajdú-Bihar megyei, csepeli szervezeteink 

működéséről. 
A szabványügyi testületi képviseletünk motorja Bárdos 

Dóri volt, aki a különféle területekről delegált tagjaink munkáját 
átlátta, a GTE kapcsolatokat önállóan, pontosan, jól szervezte. 
Önzetlen és kreatív tevékenységével kiválóan katalizálta a szab-

ványosítási munkát mindaddig, míg ebben egészségi állapota 
nem korlátozta. Mindnyájunk szeretve tisztelt Dórijáról a 22. 

oldalon külön is megemlékezünk.   
A GTE tevékenységéről több beszámoló született az 

AUTOPRO internetes oldalain, részben pótolva korlátozott PR 
tevékenységünket. Az AUTOPRO-val részt vettünk a HUN-

GEXPO két szakmai kiállításán, az Ipar Napjain, valamint az 
Automotiv Hungary-n, bekapcsolódtunk a TechTogether hallga-

tói verseny szervezésébe és részt vettünk annak zsűrijében. 
A Nemzetgazdasági Minisztérium a kormány IRINYI tervé-

nek keretében támogatta az IPAR 4.0 platform megalakítását, 
amely az MTA SZTAKI koordinálásával működik. Ezt  a GTE 
Manufuture HU programja is megalapozta. A GTE alapító tag 
az Ipar 4.0 platformban.  

A GTE 2017-es Küldöttközgyűlését követően összegyűjtöt-

tük javaslatainkat és elküldtük Lepsényi államtitkár úrnak, aki 

válaszában a GTE részére javasolta, hogy kapcsolódjunk be az 

IFKA munkájába, hogy az Ipar4.0 feladataiból kivehessük ré-
szünk. A kapcsolatfelvétel több hónapja elkezdődött, eddig 
azonban még nem jött létre érdemi megállapodás. A kapcsolatok 
építésében több egyeztetés, konzultáció volt, azon túl, hogy 

írásbeli javaslatainkat átadtuk, pályáztunk a közbeszerzési pá-
lyázaton, de a pályázat eredménytelen lett, a befektetett munká-
val együtt.  

Ezt követően is segítettük az IFKA munkáját, akik örültek a 
jó partnerségnek, de a remélt, sok munkaráfordítással előkészí-
tett, számunkra fontos aktív szakmai részvétel és a hozzá kap-

csolódó bevétel sajnos elmarad. 

Az Egyesület kommunikációs és informatikai rendszere  
A GÉPIPAR hagyományosan az Egyesület és tagjai közti 

kapcsolattartás legfontosabb eszköze volt, ami - a címlista pon-

tosságától 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 lapként az e-GÉPIPAR-t tervez-

tük, de szerkesztésében erőforrás hiányosak vagyunk. Beindítá-
sát az Egyesület kommunikációs rendszerének megújítása kere-

tében mindenképpen meg kell tennünk.  
Az Egyesület informatikai rendszere lassú fejlődésen ment át 

az elmúlt években: előtérbe került az elektronikus kapcsolattar-

tás, tagjaink e-mailben történő értesítése. Ez a változás felgyor-

sította az információáramlást. Honlapunk tartalmazza ugyan a 

legszükségesebb tájékoztatásokat, de nem tekinthetjük korsze-

rűnek és sem a formai megjelenésével, sem az aktualitásával, 
tartalmával, sem a látogatottságával nem lehetünk elégedettek. 
Hiányoznak az időszerű hírek, ami miatt érdemes lenne gyak-

rabban látogatni a honlapot. Különösen elhanyagoltak a szakosz-

tályok, 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 kapcsolódni a helyi igényekhez.   

Elkészült egy összeállítás arról, hogy milyen honlapra és mi-

lyen hozzá kapcsolódó kommunikációs rendszerre lenne szük-

sége az Egyesületnek, bele értve az e-GÉPIPAR-t, vagy az azt 

helyettesítő, rendszeresen megjelenő körlevél.  A GTE saját 
anyagi erőforrásai azonban nem nyújtottak, nem nyújtanak kellő 
fedezetet az infokommunikációs rendszer megújításához, ezért 
2018-ban pályázatot nyújtottunk be. A pályázat elnyerése esetén 
biztosítani tudtuk volna az anyagi hátteret a honlap és a kapcso-

lódó informatikai rendszer technikai és tartalmi megújításához.  

A technikai fejlesztések mellett biztosítanunk kell az embe-

ri erőforrásokat is ahhoz, hogy tagjaink – és szélesebb körben 

az Egyesület munkája iránt érdeklődők – naprakész, érdekes és 
vonzó tájékoztatáshoz jussanak. 

A fejlesztésre irányuló pályázatunk sikertelensége ellenére 
nem mondtunk le a továbblépésről, hiszen az elengedhetetlen 
mind tagtársaink informálásában, mind a vállalati kapcsolatok 
építésében és további tagok toborzásában. Ha újabb pályázat-

ból, vagy más forrásból elő tudjuk teremteni az anyagi erőfor-

rást és biztosítani tudjuk az emberi erőforrásokat, a megújuló 
informatikai rendszeren és honlapon keresztül tervezzük a 
közvetlen kommunikáció lehetőségének megteremtését, mely-

nek kimunkálásához várjuk tagtársaink ötleteit, esetleges támo-

gatását.  
A GTE honlapja a jelenlegi keretek között is több változá-

son ment keresztül, ami a szervezeti híreket illeti. Ahhoz azon-

ban, hogy a meghirdetett célokat elérjük, további lépéseket kell 
tenni, amelyek növelik a honlap olvasottságát tagjaink, vala-

mint az ipari szakemberek és a fiatalok körében. A honlapon is 

meghirdetjük a nagyobb rendezvényeket, így tájékoztatva a 
többi szervezetben a hasonló érdeklődésű tagjainkat és növelve 
a rendezvények látogatottságát. Ezt célszerű lenne kiterjeszteni 

a szakosztályi rendezvényekre is. Megkezdtük a honlap szak-

mai-publikációs fórummá fejlesztését, ennek következetes 
továbbvitele, kiteljesítése szükséges.  Nemzetközi szervezeti 
tagságainkhoz kapcsolódva honlapunkon biztosítjuk – ha korlá-
tozott számban is – a külföldi társszervezetek linkjeinek elérhe-

tőségét (pl. VDI, FISITA stb.). 
A jelentős anyagi eszközöket igénylő technikai fejlesztés 

mellett elengedhetetlen, hogy létrejöjjön egy csoport – ha úgy 
tetszik, egy szerkesztő bizottság – amely felelősen gondoskodik 
a honlap naprakész tartalommal való feltöltéséről.  

A honlap-fejlesztés megalapozásaként a „Manufacturing 

2018” konferencia szervezése során elkészült és működik a 
konferencia honlapja, a  http://manufacturing-gte.eu/, amely 

még ma is elérhető. Ez a honlap biztosította a konferencia-

jelentkezést, az absztraktok, majd a cikkek befogadását, míg a 
lektorálást az EASY-CHAIR szoftveres támogatásával tudtuk 

biztosítani. Köszönet a Neumann János Egyetem kollégáinak. 

Folyóirataink  
 A GÉP folyóirat a gépipar területén született kutatási-

fejlesztési eredményekről tájékoztatja olvasótáborát. Vesza 

József felelős szerkesztő időt, energiát, távolságot nem kímélve 
dolgozik a Gép megjelentetése érdekében. Köszönjük a főszer-

kesztő és a szerkesztőség munkáját. Lehetőséget teremtettek a 
szakmai konferenciák, az egyetemeken folyó kutatások ered-

ményeinek közzétételére, doktori iskolák tevékenységének 
bemutatására. A lap megjelenésén dolgozó kollégák ellenszol-

gáltatás nélkül, szakmaszeretetből és szakmai elhivatottságból 
végzik munkájukat a GTE vezetésének erkölcsi támogatásával. 

A GépGyártás folyóirat 2018-ban egy összevont dupla 
számmal jelent meg, mely a Gyártás konferencia Ipar4.0 terüle-

téhez kapcsolódóan logisztikai célszámként járul hozzá a 
szakmakultúra magas szintű műveléséhez. Az összevont cél-

számban Illés Béla professzor úr köszöntőjét követően 10 
tudományos értékű dolgozat mutatja be a logisztika területén 
Miskolcon elért eredményeket, a különböző hazai és nemzet-

közi kutatások jelenleg összegezhető tapasztalatait. Köszönet a 
szerkesztésben résztvevők munkájáért! 
Tagságunk, szervezeteink  

A GTE rendes és regisztrált taglétszáma az előző évben 
enyhe mértékben tovább csökkent, ugyanakkor taglétszámunk 
stabilizálódni látszik. A GTE-es aktivitást továbbra is igénybe 
vevők köre 3-5000 főre becsülhető. (Ez a GTE által szervezett 
események, rendezvények résztvevőinek, szaklapjaink által 
elért érdeklődőknek becsült száma.) 

http://manufacturing-gte.eu/
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Taglétszámunk kismértékű vesztésében idén is szembe kel-

lett néznünk - Egyesületünk korfájából adódóan - azzal a szomo-

rú ténnyel, hogy jelentős személyiségektől kellett örök búcsút 
vennünk az elmúlt esztendőben, mert elkötelezett, nagytiszteletű, 
mindvégig GTE-es érzelmű barátaink távoztak sorainkból. Róluk 
név szerint a 9. oldalon emlékezünk meg. 

A Gépjármű Szakosztály a megszokott ütemben végzi 
munkáját. Tevékenységük hagyományosan autóbusz-centrikus, 

szokásosan sikeres nagyrendezvényük a 49. Autóbusz Szakértői 
Tanácskozás, ezt 2018-ban is alátámasztotta. Idén kerül sor a 
jubileumi 50. Busztanácskozásra. 

Az elmúlt évben sikeres kísérletet tett a szakosztály a nyitás-

ra az új technológiák, az önvezető, autonóm járművek irányába. 
Mintegy ötven érdeklődő volt kíváncsi Dr. Matolcsy Mátyásnak 

az első, a GTE székházban megtartott előadására és az azt követő 
beszélgetésre, melyet 2019. januárban folytatás követett a BME 
GJT-en, hat neves előadóval a szakmaterületről, hasonlóan nagy 
érdeklődés mellett. Reménykedünk a tovább szélesedő érdeklő-
désben és így a szakterületen aktivitásunk folytatásában. Minden 

szervezőnek, előadónak köszönjük a munkát, az együttműködést. 
Sajnos továbbra is elmondható, hogy sem a szakosztály, sem 

az Egyesület nem tudott rendszeres kapcsolatot kiépíteni a kül-

földi 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. 
Rendszeresen fogadnak be új tagokat, de a fiatalok megtartása 
hosszabb távon nem mindig sikeres, mert eddig nem találták meg 

a fiatalok számára vonzó programokat. Nemzetközi kapcsolataik 

elsősorban a FISITA tagsághoz kötődnek, ami anyagi eszközök 

és így a személyes részvétel 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 Tanszéke 

társszervezésével és támogatásával 2016 óta rendszeresen, már 
negyedik alkalommal rendezte meg ez év februárjában Gépészeti 

Szakmakultúra címmel egynapos konferenciáját. A rendezvény 

egyre nagyobb népszerűségnek örvend, folyamatosan növekvő 
érdeklődői kör megjelenésével. A rendezvényen elhangzott 

előadások CD alapú publikáción jelennek meg (lektorált cikkek, 
ISBN azonosítóval). További publikációs lehetőség nyílik a 
résztvevők számára a GÉP soron következő célszámában. Ebben 

az esztendőben a rendezvényhez már több kiállító is csatlakozott, 

ami a téma iránti igény megalapozottságát támasztja alá. A ren-

dezvényről részletesebben a 9. oldalon számolunk be. Köszönet a 
szervezőknek a lelkes szervező munkáért! 

A Gyártási Rendszerek Szakosztály szervezésében nagyon 
sikeres nemzetközi konferencia került megrendezésre Kecskemé-
ten, a Neumann János Egyetem GAMF karán 2018. június 7-8-

án, Manufacturing 2018 címmel, 79 résztvevővel, akik közül 56 
magyar volt. A külföldi résztvevők országonkénti megoszlása a 
következő: CZ:8; SK:5; UK:1; Ro: 2; SRB:1; GR:1; GE:1; AT: 

2; RU: 2 fő.  A résztvevők közül három volt ipari szakember, a 
többiek egyetemekről, illetve kutatóintézetekből kerültek ki. A 
PhD fokozattal rendelkezők száma 23 fő volt. A vezérelőadók:  
• Prof. Dr. Andrey Kutin rektorhelyettes, tanszékvezető, 

Production Engineering Institute, Moscow State University 

of Technology STANKIN; 

• Prof. Dr. Monostori László, az MTA SZTAKI igazgatója és 
Prof. Dr. Christian Landschützer, Deputy Head of Institute 

of Technical Logistics, TU Graz;  

• Haraszti Róbert, PLC Autóipari teamvezető, Gamma Digital 
Kft. 

A rendezést a Gépipari Tudományos Egyesület és a kecske-

méti Neumann János Egyetem GAMF Kara közösen vállalta és 
bonyolította. Fő támogatóink: a PADMA és az MTA SZTAKI. 

 

A plenáris ülésen négy előadás hangzott el, a szakmai szek-

ciók száma tíz volt, melyek közül kettőt a konferencia második 
napján, a Mercedes Benz Hungary Kft-nél és a Hilti Hungária 
Kft-nél tett látogatás után tartottunk. A konferencia nyelve az 
angol volt, az előadások és a vita is ezen a nyelven zajlott.  

A konferenciára elkészült egy ún. Conference booklet, mely-

ben a konferencia programja és a hirdetések mellett megjelentek 
a határidőre beérkezett publikációk kivonatai angol nyelven. A 
teljes terjedelmű, szigorúan lektorált cikkek az IOP Conference 
Series: Material Science and Engineering nyílt hozzáférésű, a 
Scopus által referált elektronikus on-line kiadványban jelentek 

meg 2018 novemberében. A kiadvány elérhető a 
http://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/448/1 címen. 

A konferencia sikeres megszervezésében kiváló munkát vég-

zett Dr. Weltsch Zoltán, Dr. Vehovszky Balázs, Dr. Liska János 

és a Szakosztály részéről Dr. Kundrák János, Dr. Haidegger 
Géza, Dr. Kodácsy János 

A GTE Háztartási Gépek Szakosztálya 2018. október 11-

én rendezte meg a XXVI. Háztartási Készülék Szeminárium-ot. A 

szeminárium témája: Munkaerő helyzet. Ember és Automatizálás 
most és holnapután. A szeminárium a Szikra Galériában került 
megrendezésre, jelentős részvétel mellett. A területen dolgozó 
cégek képviselői mellett a helyi önkormányzatot a polgármester 
úr képviselte. A minisztérium és az IFKA képviselőinek beveze-

tő előadásain túl kiváló szakmai előadások hangzottak el. Köszö-
net a szervezőknek a szervező munkáért és Szikra Istvánnak a 

szervezésen túl a galéria kulturális küldetésének bemutatásáért. 
A GTE Százhalombattai Területi Szervezete 2018. novem-

ber 15-17. között szervezte meg a hagyományos őszi Balatoni 

(korábban Csopaki) Ankétját „Intelligens mérnöki módszerek 
alkalmazási lehetősége a nyomástartó rendszerek gyártása, 
javítása, karbantartása, vizsgálata területén” címmel. Köszönet 
illeti Ilínyi Jánost és Kurucz Botondot az aktív munkáért. Az 

elmúlt évben a korszerű mérnöki módszerek alkalmazási lehető-
ségét járták körbe a nyomástartó rendszerekkel kapcsolatos 
szakterületeken. Idén azt vizsgálták, hogy mennyire tehetők 
intelligenssé ezek a korszerű eszközök, azaz mennyire tudjuk 
kiváltani az embert a munkafolyamatokban. A vegyipari terme-

lésben ezek az eszközök már nem számítanak újdonságnak, de a 
karbantartás, az anyagvizsgálat és a javítások terén még lemara-

dásban vagyunk.  
Bill Gates egy interjúban azt mondta: „Mindig túlbecsüljük a 

következő két évben bekövetkező változásokat és alábecsüljük a 
következő tíz év változásait”. Az ankét keretében megpróbálták 
ezt az anomáliát feloldani és hasznos iránymutatást adni a jövő 
technikai megoldásainak alkalmazhatóságáról.  
A témakörök:  
1. Iparpolitika aktuális kérdései, a jogi szabályozás hogyan 

segíti a műszaki fejlődést, képzést.  
2. Intelligens műszaki megoldások a nyomástartó edények 

gyártása, karbantartása területén.  
3. A nyomástartó rendszerek meghibásodásának és javításának 

tanulságos esetei.  
4. Intelligens műszaki megoldások a nyomástartó rendszerek 

vizsgálata során;  
5. Mesterkurzus a korszerű tömítési rendszerekről, tömítő 

anyagokról. 
6. Fórum: Szakemberek kérdeznek az egyes szakterületek 

szakembereitől aktualitásokról.  
Az ankéton másodszor került átadásra a „Nyomástartó Rend-

szerek Biztonságáért Díj”, melyet a Gépipari Tudományos Egye-

sület és a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum alapított 2016-ban 

az ankét rendszeres résztvevőinek javaslatára. Dr. Tóth László 

méltatta az idei díjazottat, Dr. Fehérvári Attilát, akinek ezúton is 
gratulálunk! 

A Gépipari Tudományos Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei Géptervező Szakosztálya és az MTA Miskolci Területi 
Bizottsága 2018. november 8-9-én az MTA Miskolci Területi 
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Bizottsága székházában rendezte meg a Géptervezők és Ter-

mékfejlesztők XXXIV. Szemináriumát. Az előadások három 
szekcióban kerültek bemutatásra:  

• A tervezés tudománya, a terméktervezés módszerei.  
• A géptervezés és termékfejlesztés eredményei.  
• Idegen nyelven tartott előadások szekciója.  

A rendezvényen elhangzott előadások publikációs megjelenésé-
re a Gép folyóirat célszámában nyílik lehetőség. A szervezők 
munkáját, Dr. Péter József aktivitását ezúton is köszönjük. 

A Gördülőanyag Szakosztályunk három esztendőnként 
BOGIE névvel nemzetközi rendezvényt szervez (legutóbb 2016-

ban). Az idei őszi konferencia előkészületei elindultak. A hely-

szín még kérdéses, ugyanakkor a rendezvény előzetes program-

terve elkészült. A 2016-os rendezvény részletes képanyaga 
honlapunkról http://www.gteportal.eu/bogie16/ címen elérhető. 

Mezőgép Szakosztályunk hasonlóképpen szervez éves ösz-

szejöveteleket, melyek például szolgálhatnak a többi szakosztá-
lyunk szakmai tevékenységéhez.   

Az Ipari Minőségügyi Klub Tóth Tihamér vezetésével to-

vábbra is egyenletesen végzi munkáját. 
A rendezvények szakmai szervezését a szervezeti egységek 

végzik az OE tagjainak és az apparátusnak a támogatásával. A 

GTE apparátusa kisebb rendezvények pénzügyi és adminisztra-

tív szervezésében biztosítani tudja a hátteret. Nagyobb rendez-

vény esetén annak is megvan a kialakult gyakorlata, hogy pro-

fesszionális rendezvényszervezővel működjünk együtt és oldjuk 
meg a szervezést. 

Szervezeteink jelentős részének gazdálkodási tervszerűsége 

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

annak érdekében, hogy költségvetésünk tervadatok alapján 
legyen elkészíthető a jövőben. Ebben a tekintetben előrelépést 
jelenthet a 2018-ban megtartott OTT állásfoglalása (ld. a beszá-
moló következő fejezetét), amely a szervezeti munka megújulá-
sának egyik záloga lehet. 

Gazdálkodásunk 

A GTE gazdálkodásának kulcskérdése a megfelelő színvo-

nalú rendezvényekhez és tanfolyamokhoz kötődő un. bevételes 

egyesületi tevékenységek végzése. Amennyiben ezen a téren nem 
következik be kedvező változás, és szervezeteink nem fognak a 

közösség érdekében előre látható, megnyugtató rendszeresség-

gel, évente, vagy kétévente bevételes GTE rendezvényeket 
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 napi-

rendben számolunk be.  
Az Egyesület szakmai vonzerejének növelése továbbra is  

piacorientált tevékenység megtalálásával lehetséges, működé-
sünket a piaccal kell harmonizálni (konferenciarendezés, okta-

tás, képzés, továbbképzés, bekapcsolódás az innovációs vállal-

kozási feladatok megoldásába, a megbízásos munkákba stb.) és 
elfogadtatni. E tekintetben Egyesületünk Kompetencia jegyzéke  

rendelkezésre áll, de fejlesztendő. Ez alapját képezheti egyesüle-

ti tagjaink társadalmi aktivitása növekedésének. A kidolgozott 

kompetencia jegyzék – harmonizálva a Magyar Mérnök Kamara 
szakértői (tanúsítási) rendszerével – honlapunkon elérhető. 

Szakmai tevékenységünkben rejlő lehetőségeinket folyama-

tosan újra kell gondolnunk. Ebbe a körbe tartozik a felsőoktatási 

intézményekkel, a Magyar Mérnök Kamarával kialakított több-

oldalú együttműködésünk szakmai alapokon történő elmélyítése. 
A Kamara Gépészeti Tagozatával kötött megállapodásunk alap-

ján a Kamara befogadja tanfolyamainkat, szakmai rendezvénye-

inket a kamarai tagok számára kötelező továbbképzési rendsze-

rébe, ami az Egyesületünkben folyó szakmai munka elismerése. 

 

Az Egyesület jövőképnek újragondolása 

Több mint tíz éve, hogy széleskörű vita után megfogalmaz-

tuk az Egyesület jövőképét és stratégiai céljait, valamint az 
ezekből következő feladatokat. Az Országos Elnökség kezde-

ményezte a korábbi célok és feladatok teljesítésének értékelését, 
aktualizálását, valamint a GTE szervezeti felépítésének újra 
gondolását. Részben ennek a folyamatnak az elindítását szolgál-

ta a 2018. április 7-re összehívott Országos Titkári Tanácskozás. 

Az OTT nyilvános vitája az alábbiakban foglalható össze: 

1. A Titkárok szükségesnek tartják Szervezeteink támogatási 
formáinak megújítását, esetlegesen új lehetőségek keresését. 

2. Indokolt a fokozott nyitás a kis és közepes méretű vállalkozá-
sok irányában, a kapcsolatépítés erősítése, amely további 
lehetőségeket nyit a tanfolyami, továbbképzési, esetleg a 

rendezvényszervezési és szakértői tevékenységünk újragon-

dolására.  
3. Szükséges a fiatalítás kérdésének előtérbe helyezése, ami 

alapvető kérdése egyesületünk jövőjének biztosításához. 
4. Egyesületünk megújulásának lehetősége szervezeteink 

működésében rejlik, így a szervezeti munka megújítása, erő-
sítése, új alapokra helyezése Egyesületünk jövőjének záloga. 

5. Fokozott figyelmet kell szentelni mindazoknak a kérdéseknek, 

amelyek Egyesületünk jogszerű működésének feltételeit és 
körülményeit írják le és szabályozzák, különös tekintettel a 

soron következő, 2018-as küldöttgyűlési határozatokra, me-

lyek adott esetben az Alapszabályunk módosításának szük-

ségességét is felvethetik. 
A rendezvényen megjelent titkárok, elnökök hitet tettek abban a 
tekintetben, hogy Egyesületünk munkájának megújítása közös 
erőfeszítéseket igényel, ami tagságunk intenzívebb mozgósítá-
sával érhető el. 

Ez úton köszönjük meg apparátusunk munkáját, amivel a 
rendezvény sikeres lebonyolítását biztosította. 

A fentiekkel összhangban a 2018. évi Küldöttközgyűlés ha-

tározatot fogadott el, amely kötelezi az Országos Elnökséget a 
kérdéskör áttekintésére. Az OE javaslattételi joggal munkabi-

zottságot hozott létre, amelynek tagjai (Takács János, Borbás 
Lajos, Igaz Jenő, Matolcsy Mátyás, Bánky Tamás, Wein Ádám, 

Voith András) az Egyesület életét jól ismerő, az Egyesületért 
eddig is sokat tevő tisztségviselők.  

A munkacsoport 2018 júniusában kezdte meg munkáját és 
megállapításairól, javaslatairól az Országos Elnökség előtt 
rendszeresen beszámolt.  

A munkacsoport megállapította, hogy az Egyesület korábban 

megfogalmazott küldetése és jövőképe lényegében most is 
érvényes. Megállapította, hogy Alapszabályunk több pontban 
aktualizálásra és pontosításra szorul ugyan, de jelenlegi formá-
jában semmiben sem gátolja az egyesületi munkát, az Egyesület 

fejlődését. Figyelembe véve, hogy az Alapszabály módosítása 
bonyolult jogi procedúra és 2020-ban a gazdálkodásunk kötött-
ségeit érintő változások miatt egyébként is aktuálissá válik a 
módosítás, a munkacsoport nem javasolta az Alapszabály 2018-

ban történő módosítását és ezt az OE is elfogadta. Ugyanakkor a 

munkabizottság összegyűjtötte azokat a kérdéseket, amelyeket 

meg kell oldani az Egyesület reformja érdekében. Ide soroltuk 

    az Egyesület szervezetének kérdését, bele értve a szakmai és 
egyesületi munkában hiányosan teljesítő, vagy tagságukat 

nagyrészt elvesztett szervezeti egységek kérdését, ahol 
azonban továbbra is alapelv, hogy meglévő tagjaink státusza 

és érdekei nem sérülhetnek, 
    az egyesületi kommunikáció fejlesztését, ide sorolva a 

honlap formai és tartalmi megújítását és a nyomtatott GÉP-

IPAR mellett az e-GÉPIPAR, mint rendszeres körlevél meg-

jelentetését, valamint a rendezvényszervezést és a kiadvány-

ok, közlemények megjelentetésének hatékony támogatását 
(részletesebben ld. fent) 

http://www.gteportal.eu/bogie16/
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• az Egyesület vonzóvá tételét a fiatalok és az aktívan dol-

gozó műszakiak körében, az Egyesületbe történő bevonzá-
sukat és hosszú távú megtartásukat,  

• a gépipari vállalatok megváltozott igényeinek megfelelő 
szakmai kínálat létrehozását és a vállalatok megnyerését a 
GTE számára 

• az Egyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének 
áttekintését 

• az Alapszabály és az egyesületi szabályozás áttekintését, 
aktualizálása a 2020-as viszonyokhoz igazodva. 

A munkacsoport és javaslata alapján az OE úgy látja, hogy az 
Alapszabály egyébként is esedékes 2020. évi módosításának a 
fent megfogalmazott feladatokat kell majd szolgálnia. 

Alapvető célunk, hogy ebben az évben – minél több cse-

lekvő tagunk bevonásával – kialakuljon egy, az egyesületi 
munka élénkítését szolgáló elképzelés, szükség esetén szerve-

zet-átalakítási és működési javaslat, beleértve az Alapszabály 
és az alacsonyabb szintű egyesületi szabályozások esetleges 

módosítását is. Elsődleges szempont az Egyesület tagjainak és 
értékeinek, működőképességének megőrzése, de hasonló 

fontossággal kell kezelni a további működéshez szükséges 
feltételek megteremtését.  

Kérjük, hogy a Küldöttközgyűlés vegye tudomásul az eddi-

gi munkánkat és véleményével, aktivitásával támogassa a 
reform-folyamatot az Egyesület és az egyes szervezetek mun-

kájában. 

Nemzetközi kapcsolataink 

Egyesületünk nemzetközi kapcsolatainak aktivitása az el-

múlt időszakban stagnált, források hiányában sem fogadni, 
sem kezdeményezni nem volt lehetőségünk egyesületpolitikai 

utazásokat. Szakmai szervezeteink saját forrásaik felhasználá-
sával kezdeményeztek utazásokat esetleges rendezvényszerve-

zési megfontolásokon alapulva. Hosszú évek óta nem rendel-

kezünk központi forrásokkal nemzetközi ügyeink intézésére, 
ebben a vonatkozásban a közeljövőben sem várhatunk érdemi 
változást.  

Nemzetközi kapcsolataink terén ezzel együtt elmondhat-

juk, mintegy 15-20 külföldi szervezettel rendelkezünk kapcso-

lattal. Természetesen ez nem jelenti a napi kapcsolattartást, de 

biztosítja, hogy egy adott kérdésben külföldi partnerünk segít-
ségnyújtására, a számunkra fontos információ biztosítására 
(pl. nemzetközi pályázati részvétel esetén) számíthatunk. 

A kötelezettségekkel járó tagsági viszony esetén változat-

lan Egyesületünk elvi álláspontja, miszerint a kapcsolattartás 
fedezetét a fentiekben említett pályázati források elapadása 

miatt, vagy azok teljes hiányában  a nemzetközi szervezetben 
érdekelt szervezetünktől várjuk – alapvetően rendezvényi 
forrásokból és/vagy a szakmailag érintett szervezetek, vállala-

tok támogatásából – kitermelni. Nemzetközi kapcsolattartás 
tekintetében követendő példának tekintjük a Gépjármű Szak-

osztály, a repülős kollégák e téren kifejtett tevékenységét. 
Talán érdemes példaként megemlíteni a FISITA szervezettel 

fennálló együttműködésünk, ahol is a nemzetközi szervezet 

működéséről napi információval rendelkezünk, így a kapcso-

lattartás naprakésznek, ugyanakkor a személyes képviselet és 

kapcsolatok hiánya miatt passzívnak tekinthető. 
Ami az utazási, utaztatási kérdéseket illeti, e tekintetben a 

korábbi évek gyakorlatához képest nincs változás. Egyesület-

politikai utak finanszírozására – források hiányában – évek óta 
nem került sor. Ebbe a körbe tartozik a korábban sikeres, 
Európa technológia fejlődését előre becslő ManuFuture nem-

zetközi platform munkája is, amelyen Egyesületünk – és 
országunk – források hiányában jelenleg nem tud részt venni, 
amely tény kapcsolatainkat negatív irányban befolyásolja.  

 A különböző nemzetközi szervezetekben folyó munkákról 
ugyanakkor Tagtársaink tevékenysége révén, ha korlátozott 
módon is, de rendelkezünk információval, amire jó példa Dr. 

Haidegger Géza folyamatos beszámolója az általa látogatott, 

Ipar 4.0-hoz köthető rendezvények munkájáról, amiben Egyesü-
letünkön kívüli források felhasználásával van lehetősége részt 
venni. Szervezeteink bonyolítanak külföldi utakat, ezek bonyolí-
tása azonban csak kis részben történik apparátusunk közremű-
ködésével. Területi szervezeteink által szervezett külföldi szak-

mai utakat (elsősorban tanulmányutak, pl. Jászberényi Szerveze-

tünk) esetlegesen apparátusunk közreműködésével szervezik. 

***** 

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, aminek 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 figyelembe vétele 
alapján működtetett Egyesület vezetésének folyamatosan fela-

data 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 korrekcióit a lehetőségek figyelembe 
vételével elvégezzük.  

Továbbra is az a vezérlő elv, hogy tagot szervezeti kérdé-
sekre hivatkozással nem veszíthetünk, mindent meg kell tenni 

annak érdekében, hogy a dolgozni kívánó aktivista megtalálja a 
számára kedvező struktúrát és feltételeket Egyesületünk rend-

szerében. Az együttműködni, összekapcsolódni kívánó szerve-

zetek törekvéseit továbbra is támogatni kell, hiszen az új elkép-

zelések rendszerbe emelésével válik lehetőség egy ütőképesebb 
struktúra felállítására.  
Szervezeteink működésének fontos területe a felsőoktatás, a 
kutatóintézetek, az ott dolgozó fiatal oktatók, kutatók tevékeny-

ségének összefogása, aktivitásuknak fórumok 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, kevés 
szó esett ebben a szakmai szakosztályok, a területi szervezetek 
napi életéről, amelyet azonban a tagságunk talán közvetlenebbül 
érzékel, mint az országos vezetés munkáját. 

Természetesen e szervezetek munkája nélkül az országos 
vezető testületek munkája sem lehetne eredményes, ezért kö-
szönjük minden tagtársunknak, a szervezetek vezetőinek és 
aktíváinak szervezetünk életében, működtetésében kifejtett 
munkáját. 

Kérjük a Küldöttközgyűlés küldötteit, ismerjék meg delegá-
lóik véleményét is a beszámolóról, és egyetértésük esetén kér-

jük a vezetőség beszámolójának elfogadását. 
 

 

Budapest, 2019. márc. 05. 
  

 

Dr. Takács János  Dr. Borbás Lajos
elnök  főtitkár
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A FELÜGYELŐ ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG (FEB) BESZÁMOLÓJA  A  2018. ÉVRŐL 

 

A FEB törvény által meghatározott feladata a törvényi és a 
belső szabályzatoknak (ügyrendeknek, elnökségi határozatok-

nak) megfelelő működés ellenőrzése.  
Meghatározó dokumentumaink – az Alapszabály, a Szerve-

zeti és Működési Szabályzat – a változó törvényi szabályzásnak 
megfelelően karbantartott, és működésünknek megfelelő 
kereteket biztosítanak. Az Egyesület belső működését ügyren-

dek szabályozzák. Ezek egy korábbi korszakban jól felépített, 

egymással is konvergens rendszert alkottak, és ma is megfelel-

nek, azonban az Egyesület keretei, működésének feltételei 
(apparátus, költségvetés, működő szervezetek száma, tagok 
száma stb.) jelentősen megváltoztak, ezért szükségessé vált a 
szabályzatok megfeleltetése jelenlegi működésünknek és feltét-

eleinknek. Múlt évi közgyűlési határozatunknak megfelelően az 
Egyesület megújítását kidolgozó munkacsoport működik, 
tevékenységét az elnöki-főtitkári beszámoló ismerteti.  

A GTE működése mind ügyviteli, mind számviteli szem-

pontból megfelel a törvényi előírásoknak.  

Az Egyesület célja és feladata a gépészet szerteágazó szak-

mai területeit művelő szakemberek tevékenységének segítése, 
fórum biztosítása, a korszerű ismeretek terjesztése. Egyesüle-

tünk magas szinten megfelelt ennek az igénynek. Sajnálatos, 
hogy gépiparunk jelentős átalakulásával a szakmai szervezetek 
egy részének tevékenysége meggyengült, tagságunk létszáma 
lecsökkent, és nem sikerült a fiatalok bevonása az egyesületi 
munkába. Az még megérthető, hogy a külföldi tulajdonú 
globális vállalkozások nem preferálják az Egyesületet, de 
nehezen megmagyarázható, hogy a hazai, kis és közepes 
vállalkozások miért nem tartják fontosnak az Egyesület keretei-

ben nyerhető szakmai ismertek hasznosításának lehetőségét. 
Ennek következtében néhány szervezetünk megőrizte aktivitá-
sát, a szakmai igényeknek megfelelően és az Egyesület működ-

tetése anyagi  
 

 

feltételeit is biztosítva működik (bevételes konferenciák, tan-

folyamok, gyárlátogatások szervezése és lebonyolítása). 

Néhány szervezetünk, tagjai szakmai igényének és személyes 
kötődésének megfelelően működik, de az Egyesület fenntartá-
sához nem, vagy csak tagdíjaikkal járul hozzá. És sajnos van 
jónéhány szervezetünk, amely nem működik, de mivel 
szakmailag fontos területek művelése lenne feladatuk, még 
reménykedünk a feléledésükben.  

Az Egyesület működtetése (vezetőségválasztás, beszámo-

lás, anyagi elszámolás, rendezvényszervezés, kitüntetések 
javaslata, közgyűlési küldöttek választása) gondosan kidolgo-

zott, és ügyvezető Igazgató úr pontos rendszerben bekért 
adatkérései alapján lenne jól megoldható, azonban sajnos csak 
néhány szervezet teljesíti ezt az alapszabályi kötelezettségét. 

Ezért sokszor a beszámolás és tervezés az apparátus és 
Igazgató úr több évtizedes rutinja alapján oldódik meg. 
Bizottságunk sem bizonyos abban, hogy feladatunk lenne-e e 

kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése, és elmaradás esetén 
a szankcionálása. Mi sem tudnánk mást tenni, mint amit az 
apparátus tesz, és az Egyesület eszköztelen a büntetésben. 
Ezért kérni szeretnénk a szervezetek vezetését az alapszabály-

ban lefektetett kötelezettségek teljesítésére. 

Figyelembe véve könyvvizsgáló úr minősítését, és a rész-

letes és adatgazdag Közhasznúsági Jelentést, amely tartalmaz-

za az Egyesület 2018. évi mérlegét is, a FEB javasolja a 

Közgyűlésnek a Jelentés és a Mérleg elfogadását. Ugyancsak 

színvonalas, és az Egyesület valós feltételei alapján szerkesz-

tett a GTE 2019. évi Költségvetésének Tervezete. A FEB. 

javasolja a Közgyűlésnek a Tervezet elfogadását.  

Budapest, 2019. március 12. 

Wein Ádám  
                             a FEB elnöke  

 

AZ ETIKAI BIZOTTSÁG JELENTÉSE A 2019. ÉVI KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS ELÉ 

 

Az előző évi küldöttközgyűlés időszakában fellángolt két 
olyan esemény az Egyesület életében, amelynek lángja azóta 
már kialudt és a parazsa is elhamvadt. Mindkét esemény etikai 
kérdéseket vetett fel a GTE működési folyamataival kapcsolat-

ban, de végül egyikből sem lett regisztrált „ügy”.  
Nevezetesen, az egyik eseményt egy a honlapra kikerült, 

nemkívánatosan politikai színezetű hír jelentette, amely az 
egyesületi etika határait enyhén szólva átlépte. Az ügyvezetés 
által tett, azonnali belső intézkedés eredményeképpen a hír még 
a szélesebb nyilvánossághoz érkezése előtt törlésre került, és 
megbízhatóan kontrollálható volt az esemény minden hátsó 
szándéktól való mentessége, a történés figyelmetlenségből 
származó bekövetkezése. Az etikai bizottság már a közgyűlésen 
felhívta az országos elnökség figyelmét arra, hogy az egyesületi 
honlap kezelésével kapcsolatban a folyamatban lévő korszerűsí-
tés során kísérje figyelemmel az ilyen abszolút véletlen esetek 

elkerülésére vonatkozó előírások pontosítását. 
A másik esemény egy olyan szakmai rendezvény szervezési 

anomáliáját hozta felszínre, hogy a korábbi gyakorlatból eredő-
en az előkészítő munka dokumentumaiban szerepeltették a 
GTE-t, mint a rendezvény egyik gazdáját. Az ügyvezetés erre 
felhívta a rendezők figyelmét, miután az egyesületnél regisztrált 
rendezvények listáján a szóban forgó esemény nem szerepelt. A 

határozott és tisztázó jellegű fellépés következtében a szükséges 
korrekciós lépéseket a szervezők azonnal megtették a „jogta-

lan”-nak minősülő információ törlése útján. 
Ezúton jelentjük az Egyesület tagsága felé, hogy etikai kér-

dést érintő, a 2018. évi küldöttközgyűlés előtti időszakból 
folyamatban lévő, fennmaradt ügyet a bizottság nem tárgyalt, 

mivel ilyen nem terhelte a működését. Megállapítottuk, hogy a 
tavalyi közgyűlés óta egyesületen kívüli személyek vagy 
bármilyen média, vagy egyéb hírforrás részéről nem jeleztek 
olyan eseményt, amellyel a bizottságnak foglalkoznia kellett 

volna. 

Az etikai bizottság – a hagyományoknak megfelelően - élő 
kapcsolatot tartott fenn az Egyesület vezető testületeivel, 
különösen az országos elnökség ülésein való megfelelő gyakori-

ságú személyes részvétel útján, és ennek során figyelemmel 
kísérte annak tevékenységét. Ez a működési rendszer lehetővé 
tette az ülések programjának időben történő megismerését. A 

részvétel útján és a keletkezett hivatalos jegyzőkönyvek tanul-

mányozása alapján a bizottság folyamatosan tájékozott volt az 
ott történtekről.  

Végkövetkeztetésként a következők rögzíthetők: 

 az egyesületet irányító testületek működése szabályos, az 
alapszabály, továbbá az aktuális ügyrendek előírásainak betartá-
sával, etikai szempontból kifogástalanul zajlott; 

 a Gépipari Tudományos Egyesület nyilvánossággal való 
kapcsolata, működése és tevékenysége – beleértve a gazdasági 
és a szervezeti ügyek kezelését – az egyesületi etikai kódex 
előírásainak és a nemzetközi mérnöketikai elvek szellemének 
megfelelő volt, egyidejűleg az általános humán etikai-erkölcsi 
normákat is teljes körűen kielégítette. 

 

Budapest, 2019. április 1.               
            Dr. Bánky Tamás 
           az EB elnök
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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. 
Bagdi Sándor   Hajdú-Bihar megyei Szervezet 

Berta Péter   Műanyag Szakosztály 

Dr. Davidesz János  Gyártási Rendszerek Szakosztály 

Dr. Fésűs Károly   Ipargazdasági Szakosztály 

Dr. Gillemot László  Anyagvizsgáló Szakosztály 

Hainzmann Gábor  Energia- és Vegyipari Szakosztály 

Herczeg Sándor   Gyártási Rendszerek Szakosztály 

Joó Sándor   Műanyag Szakosztály 

Kiss Rezső   Műanyag Szakosztály 

László Zoltán   Hajdú-Bihar megyei Szervezet 

Nagy András   Hajdú-Bihar megyei Szervezet 

Nyíri Gyula   Hajdú-Bihar megyei Szervezet 

Dr. Somogyi György  Csepeli Szervezet 

Szabó József   Csepeli Szervezet 

Vizi Imre   Hajdú-Bihar megyei Szervezet 

Zádor Ede   Gyártási Rendszerek Szakosztály
 

                 Emléküket megőrizzük  

        TAGTÁRSAINK, AKIKET ELVESZTETTÜNK 2017-BEN 
     

Gyártási Rendszerek Szakosztály:  Dr. Liska János,  Dr. Vehovszky Balázs    

Hajdú-Bihar megyei Szervezet:  Tar Sándor 

Hegesztési Szakosztály:   Pflum Károly 

Konstrukciós Szakosztály:  Dr. Horák Péter 

Gépjármű Szakosztály: 

Ábrahám Dániel   

Aranyás István   

Balogh Gábor    

Bánhidi Gergely   

Bánóczi László   

Dr. Beke Péter   

Berta Benjamin    

Bíró Árpád    

Bíró Bálint   

Bodor Evelin    

Borbás András    

Bottyán Zsolt   

Budai Georgina   

Bukovácz Kristóf   

Burian Lóránt Fendall  

Csige László   

Dén Dániel   

Erősdi Zakariás   

Farkas Zsolt   

Fürstál Ádám Márk  

Gedei Dániel   

Glatz Viktor   

Gudra Gábriel   

Hajtós Csaba   

Hegedűs Tamás   

Hered Balázs   

Hévízi Dávid   

Hidegföldi-Mórocz Zsolt  

Illés Tamás    

Jecs Miklós   

Józsa Krisztina Eszter  

Kardos Gábor    

Karsai Adél   

Kiss Ádám   

Kiss Szabolcs   

Krakkai Ádám   

Krausz Bernadett   

Lindner Péter   

Márk Máté   

Maróti József   

Marótiné Koczur Györgyi  

Martinecz György Miklós  

Máté Kiss Bence   

Matuska Máté   

Mészáros Zsolt   

Móczár Marcell   

Mura-Mészáros Eszter   

Nagy Balázs Norbert  

Nagy Krisztián   

Nagy-Galaczi Tamás  

Németh Dániel András  

Palcau Laura   

Pápai Nóra   

Perjési Sándor Alex   

Piller Rudolf   

Pintér Tibor   

Pláner Benedek   

Prügl Márton   

Sárácz Valter   

Schultz Domokos   

Schweighardt Attila  

Szabó András   

Szelezsán Bettina   

Szűcs Gergely   

Tari Csaba   

Thamó Zsolt   

Tímár Tibor   

Toma Dávid   

Tóth Ferenc   

Tóth Gergő   

Török Máté Márk   

Valuska Tamás Gergő  

Vass Dániel   

Veres András Attila

Egyesületi és szakmai munkájukhoz sok sikert kívánunk 

 

 

 

Az Egyesületben megszokott szakmai területek kibővítésének 
szándékával a Gépjármű Szakosztály 2018. november 22-én klub-

délutánt szervezett, ahol Dr. Matolcsy Mátyás tartott előadást 
„Mikor közlekedik majd önvezető (autonóm) jármű az uta-
kon?” címmel. Az előadó felhívta a figyelmet arra, hogy az önve-

zető járművek elterjedése nem csupán a járművek fejlesztésétől, 
fejlettségétől függ, annak számos más – pl. jogi, szabályozási, 
informatikai és az utak állapotával kapcsolatos – feltétele is van. A 
klubdélutánon az érdeklődők megtöltötték a GTE székház I. eme-

leti nagytermét.  
Az érdeklődést látva az Egyesület 2019. január 21-én a BME 

Gépjárműtechnológia Tanszékével együttműködve, a Tanszék 
könyvtárában kiskonferenciát szervezett, amelyen hat előadás 
hangzott el. A témakörök: az információtechnológiai feltételrend-

szer, új, a témához kapcsolódó szakirány a BME gépész-autós 
oktatásában, az ENSZ-EGB szabályozási rendszere és a vonatkozó 
nemzetközi szabályozást kidolgozó munkacsoport munkájának 
megkezdése, vizsgálati lehetőségek ZalaZONE autóipari tesztpálya 
teljes kiépítése után, valamint a önvezető járművek forgalomba 
állításának egyéb feltételei. A nagy érdeklődésre és a terem korlá-

tozott befogadó képességére tekintettel nem minden jelentkezést 
tudtunk elfogadni. 

 

Azt tisztán kell látni, hogy itt nem egyszerűen egy járműfej-

lesztési (és különösen nem csak gépészeti) kérdésről van szó, bár a 

vezetést segítő rendszerek – amelyeket, mint részmegoldásokat, az 

autonóm járművekhez vezető folyamat kezdeti állomásának tekint-

hetjük – már megjelentek a korszerű járművekben. Az általánosan 

használt autonóm jármű megnevezés félrevezető, valójában jóval 
többről, autonóm közlekedési rendszerről kellene beszélni.    

 Látva, hogy a szakemberek nyitottak a sajtóban elérhető – 

gyakran egyoldalú és túlzottan optimista – megközelítésen túl a 
mélyebb áttekintésre, a Gépipari Tudományos Egyesület, a Ma-

gyar Innovációs Szövetség és az Óbudai Egyetem által létrehozott 
konzorcium 2019. június 27-én egész napos konferenciát rendez 
az Óbudai Egyetemen. A rendezvény címe: „Az innováció szere-

pe a közúti járművek automatizálásában”,  fővédnöke Palkovics 

László innovációs és technológiai miniszter. A konferencia fő 
témái: mérnök- és szakemberképzés, nemzetközi előírások és a 
járművek jóváhagyása, fejlesztések és vizsgálatok, szimuláció, 
kapcsolódó informatikai háttér, valamint a különböző tudomány-

ágak kapcsolódása.  
Előzetesen jelentkezni, a kiállítási, szponzorálási szándékot be-

jelenteni a GTE-ben, a penzugy@gteportal.eu e-mail címen lehet. 
Az érdeklődőket a szervezők további információval látják el. 

TAGTÁRSAINK, AKIKET ELVESZTETTÜNK 2018-BAN 

KÖSZÖNTJÜK 2018-BAN FELVETT ÚJ EGYESÜLETI TAGJAINKAT 

ÚJ KONFERENCIA 2019-BEN: ÖNVEZETŐ JÁRMŰVEK 

mailto:penzugy@gteportal.eu
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A GTE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2018. ÉVRŐL  

 

A GTE, mint közhasznú szervezet, évenként az Egyszerűsített éves 

beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles Közhasznúsági 
jelentést készíteni, amelynek elfogadása a GTE Küldöttközgyűlése 

kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Közhasznúsági jelentésnek a 

törvény előírása szerint tartalmaznia kell:  

a) a szervezet egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági 
mellékletét a 2018. évről (benne a számviteli beszámolót, 
mérleget és eredménykimutatást; 

b) a költségvetési támogatás felhasználását;  
c) a vagyonfelhasználásra vonatkozó kimutatást;  
d) a cél szerinti juttatások kimutatását; 
e) a kapott támogatások mértékét az alábbi bontásban: 
- központi költségvetési szervtől (pl. közszolgálati támogatás), 
- elkülönített állami pénzalapból (pl.Európai Úniós támogatás), 
- helyi önkormányzatoktól  (pl.: normatív támogatás), 
- önkormányzati társulásoktól, 
- 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. 
sorszámon bejegyzett, 2000.03.13. óta folyamatosan közhasznúan 
működő szervezet, amely tevékenységét „Az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról” szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a „Polgári 
Törvénykönyvről” szóló 2013. évi V. törvény 3:1. - 3:48. §; 3:63 – 

3:87. §-ai, valamint a „civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról 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 közhasznú 
tevékenységet folytató, és a saját létesítő okiratában megjelölt 
közfeladatok teljesítésével a közérdeket közvetlenül szolgáló 
Egyesület hogyan és milyen feltételeket teljesítve járul hozzá a 
társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, és ezek 
alapján mik a közhasznú jogállás megszerzésének feltételei. Az un. 

„civil törvény” a közhasznúság feltételeit az alábbiaknak való 
megfeleléssel szabályozza:  

A Civil törvény 32. § (1) szerint, közhasznú szervezetté 
minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett – létesítő 
okiratában megjelölt közfeladat teljesítésére irányuló – közhasznú 
tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén 
közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal 
rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi 
támogatottsága kimutatható.  

A Civil tv. 32. § (3) alapján, a közhasznú tevékenységet végző 
szervezet hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek 
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 
eredménye) nem negatív, vagy 

c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető 
tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül - eléri az 
összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.  

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

 

1.sz. táblázat           (adatok eFt-ban) 

 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

GTE átlagos éves bevétele (B) 38.989 31.514 37.700 30.727 43.062 

GTE adózás utáni eredménye (K) 187 342 266 249 397 

GTE összes ráfordítása (H) 38.802 31.172 37 434 30.478 42.665 

GTE személyi jellegű kiadásai (I) 9.815 8.000 10 017 12.073 14.429 

GTE vezetőknek nyújtott juttatások (A) 0 0 0 0 0 

Erőforrás ellátottság mutatói: 
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000, - 
Ft] 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2) 

/(H1+H2)>=0,25] 

 

a (I) 

b (I) 

c (I) 

 

a (I) 

b (I) 

c (I) 

 

a (I) 

b (I) 

c (N) 

 

a (I) 

b (I) 

c (I) 

 

a (I) 

b (I) 

c (I) 

Értékelés: 
Mutató teljesítése 

2014 

IGEN 

2015 

IGEN 

2016 

IGEN 

2017 

IGEN 
2018 

IGEN 

 

A Civil tv. 32. § (5) szerint, megfelelő társadalmi 
támogatottság mutatható ki az (1) bekezdés szerinti szervezetnél, 
ha az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő 
feltételek közül legalább egy teljesül: 
a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 

rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből 
kiutalt összeg eléri a Civil tv. 54. § szerinti bevétel nélkül 
számított 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 
átlagában) 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 társadalmi 
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 vételére 
az illetékes szerv (Országos Bírósági Hivatal) megvizsgálja az (1) 
bekezdés szerinti feltételek teljesülését. Ha az (1) bekezdés szerinti 
feltételek nem teljesülnek, a szervezet közhasznú jogállását a 
bíróság megszüntetheti és az erre vonatkozó adatot a 
nyilvántartásból 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)  

 

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

szervezet 

a) milyen közhasznú tevékenység(ek)et folytat, e közhasznú 
tevékenység(ek)et mely közfeladat(ok)hoz kapcsolódóan végzi, 
továbbá hogy e közfeladat(ok) teljesítését mely 

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

megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását 
nem veszélyeztetve végez  (lásd: Asz. II/(5).e). és Asz. I./(15).) 

c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt 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 támogatókat 
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 
támogatásra 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 

megőrzése, 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, szakmai 

ismeretterjesztés szervezése: (Mach-Tech; Automotive; 

Techtogether; Gépészeti Szakmakultúra; Gépgyártás-

Manufacturing; Nyomástartó edények-Balatoni Ankét; 
Autóbusz Szakértői Tanácskozás; Háztartási gépek; 
Géptervező-Termékfejlesztő; Boggie Forgóváz Nemzetközi; 
stb. Önvezető autók; 3D Additív Technológiák 
kiskonferenciák ); 

- 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 állampolgári 
jogok védelme, fogyasztói jogvédelem); 

- a nemzetközi tevékenység (pl. nemzetközi szakmai szervezetekben 
képviseleti – ASME, FISITA, IIW, ICAS, VDI, ICNDT stb. –  

baráti és cserekapcsolatok); 
- a szakmai, gazdasági érdekképviseleti, érdekérvényesítési 

tevékenység (pl. Ipari Lobbi Konferencia; MSZT 

Szabványosítási Fórum, GTE Jogi Tagvállalati Fórumok, 
Manufuture-HU NTP, Industrie 4.0 NTP stb.);  

- egyéb tevékenység (pl. szaktanácsadás, szakértés, szakmai kiadói 
tevékenység, valamint az egyéb szabályzatainkban megjelölt 
tevékenységek stb.)…” 

A továbbiakban a törvény előírásának megfelelően, szinte mint 
tartalom-jegyzéket követve tárgyaljuk a jelentés előírt szempontjait. 
Az ügyvezető igazgató által készített számvetési jelentéssorozat 
részeként a GTE Országos Elnöksége a GTE pénzügyi helyzetét 
havonta tekintette át és értékelte a gazdálkodás tennivalóit. 
Ugyancsak a GTE Országos Elnökségének már a 2018. novemberi 
ülésére elkészült „A GTE 2019. évi költségvetésének előzetese” c. 

anyag, amelyik az Egyesület következő évi költségvetésének 
előirányzatait tartalmazta, és amelyet a GTE Országos Elnöksége 
korrigált, és mint tervezetet a 2019. évi LI. Küldöttközgyűlésnek 
elfogadásra javasolt. A 2018. gazdálkodási év lezárásáról készült 
dokumentumok rendre a következők: „A GTE 2018. évi 
Mérlegbeszámolója és eredmény-kimutatása” és a szervezet 
egyszerűsített éves beszámolójának „kiegészítő közhasznúsági 
melléklete” a 2018. évről, amit a GÉPIPAR című egyesületi újság 
LI. Évfolyamának, 2019. 1-2. számában (április), továbbá vele 
egyidejűen, a „Közhasznúsági Jelentés” a 2018. évről, amelyet az 

egyesületi újság megjelenő lapjain, az elnök és a főtitkár által 
készített beszámolóval együtt, valamint a FEB és az EB 
jelentésével kiegészítve, mint küldöttközgyűlési dokumentumokat 

tervezzük közreadni. 

 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

GTE átlagos éves bevétele (B) 38.989 31.514 37.700 30.727 43.062 

Közhasznú támogatás, adomány  409 6.329 3 212 12.516 3.039 

Személyi jövedelemadó 1%-a (C)  100 63 80 76 109 

Korrigált bevétel G=B-(C+D+E+F) 38.889 31.451 37.620   

GTE összes ráfordítása (H) 38.802 31.172 37 434 30.478 42.665 

GTE közhasznú tevék. költségei (J) 38.802 31.172 37 434 30.478 42.665 

GTE önkéntesek (L) – [fő] -  15 15 15 15 15 

Társadalmi támogatottság mutatói: 
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) 
>=0,02] 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő] 

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: 
Mutató teljesítése 

2014.  

IGEN 

2015.  

IGEN 

2016.  

IGEN 

2017.  

IGEN 
2018.  

IGEN 
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2. Számviteli beszámoló kiegészítő melléklete a 2018. 
gazdálkodási évről 

 

A 2018. gazdálkodási évre a GTE L. Közgyűlésén elfogadott 
költségvetés végrehajtásának értékelése során az alábbi tényadatokból 
indulhatunk ki: a GTE 2018. évi költségvetésének tételesen 
jóváhagyott előirányzatait a 3. sz. táblázat tartalmazza (lásd ezen a 
12. oldalon), majd ezt az előirányzatot követve, a gazdálkodási év 
végéig következetesen végrehajtott gazdálkodási intézkedések 
eredményeként az év végén kialakult valós pénzügyi helyzet tényleges 
adatait a 4. sz. táblázat mutatja be (lásd a 12. oldalon). Az 5. sz. 

táblázat pedig, a gazdálkodási adatok lebontását mutatja 
munkaszám-csoportoként (lásd a 12. oldalon).  

Összehasonlítva a korábbi évek gazdálkodásával, az áttekintett  
 

 

 

adatok azt mutatják, hogy 2014 óta, amely a pénzügyi visszaesés éve 
volt (hiszen bekövetkezett a bevételes tevékenységek hónapokon át 
tapasztalható súlyos hiánya), de éppen a működést támogató 
bevételek kedvező megnövekedése következtében a GTE 

gazdálkodása már 2015-ben pénzügyileg megkapaszkodott, és 

2016-ban a pénzügyi stabilizáció volt a jellemző a gazdálkodásra, 
mégis az azt követő évben a bevételes tevékenységek újboli jelentős 
elmaradása következtében, 2017 ismét a minimális létezés alsó 
határán visszafogottan működtetett, ún. „takaréklángon való 
gazdálkodás” éve lett. 2018 pedig egy vagyonnal rendelkező civil 
szervezet hagyományaira épülő, új utakat kereső, megfontolt 

próbálkozásait tükrözi. A legfontosabb gazdálkodási adatok soron 
következő áttekintésével mérleget kell vonnunk helyzetünk és 
lehetőségeink számbavételével.  

 3. sz. táblázat    

A GTE 2018. évi költségvetésének előirányzatai 
 

A GTE előirányzott célszerinti működési költségkerete  2018:                  22 800,- EFt 

         a GTE előirányzott működési költséghiánya  2018:              -  12.900,- EFt 

         az ehhez tartozó tervezett működési árbevétel  2018:                    9.900,- EFt 

A GTE 2018-ra előirányzott árbevétele: 
                  57.400,- EFt   

összes kiadása: 
                 59.300,- EFt 

eredménye: 
               -  1.900,- EFt 

         visszaforgatott költség                           0, -EFt               +  1.950,- EFt                -  1.950,- EFt 

         elhatárolások 2017-ról:                           0,- EFt                          0,- EFt                          0,- EFt 

         céltatalék előző évről      1 400,- EFt                          0,- EFt                + 1.400,- EFt 

         pénztartalék felhasználása                     2.500,- EFt                          0,- EFt                + 2.500,- EFt 

         GTE 2018-ra összesen                   61.300,- EFt                 61.250,- EFt                 +     50,- EFt 

Előirányzott összegezett egyesületi eredmény 2018. évre:                 +     50,- EFt 

 
       4. sz. táblázat 

A GTE 2018. évi pénzügyi helyzetének tényleges adatai: 

 

      5 .sz. táblázat 
A 2018. évi gazdálkodási adatok lebontása munkaszám-csoportoként                               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 17.849.735 22.800.000 23.075.585 - 12.900.000 -5.225.850 

2000 oktatás 2.000.000 0 1.500.000 0 500.000 0 

3000 bevételi centrumok 0 0 0 0 0 0 

4000 szaklapok 8.000.000 3.910.601 6.000.000 2.985.398 2.000.000 925.203 

5000 pályázatok 5.500.000 20.000 5.000.000 20.000 500.000 0 

6000 vállalkozások 2.000.000 0 1.500.000 0 500.000 0 

7000 konferenciák 30.000.000 21.282.034 22.500.000 16.584.259 7.500.000 4.697.775 

8000 tanulmányutak 0 0 0 0 0 0 

9000 egyesületi általános:   0 0 0 0   0 0 

 Részösszesen: 57.400.000 43.062.370 59.300.000 42.665.242 -  1.900.000 +  397.128 

Tervezéskor Visszaforgatott költség 0  +1.950.000  -  1.950.000  

 Részeredmény: 57.400.000  59.050.000  -  3.850.000  

 Céltartalék előző évről +1.400.000  0  +  1.400.000  

 Elhatárolás előző évről 0  0  0  

 Elhatárolás követk. év. 0  0  0  

 Részeredmény 58.800.000  61.250.000  -  2.450.000  

 Pénztartalék felhaszn. +2.500.000  0  +  2.500.000  

Terv/Tény Költségvetési eredmény 61.300.000 43.062.370 61.250.000 42.665.242 +      50.000 +  397.128 

 

2018. Tervezett: Tényleges: Százalék: 
Működési típusú árbevétel:                 (    9.900,-EFt)             17.849.735,- Ft                (+ 180,300%) 

Felhasznált működési költség:              (  22.800,-EFt)             23.075.585,- Ft                (+ 101,208%) 

Kiadódott működési költséghiány:              (- 12.900,-EFt)          -    5.225.850,- Ft                (-    40,510%) 

A befolyt tagdíj bevétel 2018-ban              (    5.000,-EFt)               3.233.100,- Ft                (-    64,662%) 

A GTE 2018-ra tervezett összes: árbevétele: 
                61.300,- EFt 

 kiadása: 

                   61.250,- EFt 

eredménye: 
                 +  50,- EFt 

A GTE 2018-ban könyvelt: árbevétele: 
          43.062.370,- Ft 

az előirányzat (70,248%-a) 

kiadása: 
            42.665.242,- Ft 

az előirányzat (69,657%-a) 

eredménye: 
        +  397.128,- Ft 

a tervezett (+ 794,256%-a) 

Kiadódó elvárt egyesületi önköltségi fedezet:  az árbevétel   ( 17,5% -a)                7.535.914,- Ft  

A felhasználható egyesületi általános költség:                       ( 21,25%)                9.150.753,- Ft  

Az elszámolási betétszámla állománya:                4.888.000,- Ft  
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A GTE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE ÉS A BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETEI A 2018. ÉVRŐL 

 

A korábbi évekhez hasonlóan, a GTE 2018. évi 
gazdálkodására is markánsan az volt a jellemző, hogy a bevételes 
tevékenységeknek a költségvetésben tervezettől való jelentős, úgy 
is mondhatnánk, teljes mértékű elmaradása kedvezőtlenül nyomta rá 
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. Ez a küszöb a működési fedezethiány 
ötszörösét kitevő bevételt várja el az Egyesület bevételi oldali 
tevékenységeitől. 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 a túlélést célozhatja meg. A GTE 

2018. évi gazdálkodásának tanulsága, hogy a fennmaradáshoz is 

szükség van a bevételes tevékenységek fejlesztésére, vagy ami 

ezzel egyenértékű, közhasznú szervezet lévén, közhasznú céljaink 
tartós támogatási szerződésekkel való megtámogatására, mert 

különben a minden határon túli takarékosságra való kényszer 

felőrli a szervezetet. A gazdálkodási adatok lebontása 
munkaszámcsoportokra világosan láttatja, hogy a gazdálkodási 
portfólió elemei egyenként nem állítanak elő elég fedezetet az 
Egyesület egészének fenntartásához. A GTE 2018-ra tervezett 

összes árbevétele: 57.400,- EFt volt, e helyett a valós árbevétel 
mindösszesen 43.062,- EFt, az előirányzat 75,020%-a. Erre persze 

kapásból lehet azt mondani, hogy nem voltak reálisak a kitűzött 
célok, túlterveztük a lehetőségeinket. De a közgyűlés által  felelősen 
jóváhagyott előirányzatok megfontoltan csak a fennmaradás 
feltéterendszerének biztosítékait vették számításba, szinte nullszaldós 
teljestményt várva el az Egyesület egészétől! A költségvetésben az 
oktatástól és a vállalkozásoktól elvárt bevétel 2.000,- és 2.000,- 
EFt volt, e helyett 0,- Ft lett a tanfolyami és 0,- Ft a vállalkozási 
bevétel is; a szaklapoktól 8.000,- EFt bevételt vártunk volna el, 
teljesítményük csak 3.910.601,- Ft volt, a pályázatoktól 5.500,- EFt 

bevételt reméltünk, de a tény csak 20,- EFt lett, ugyanakkor a 

munkaszámokhoz kötődő, célzott pályázatokkal elért támogatások 
összege is csak: 2.794,- eFt volt; végül a konferenciáktól 30.000,- 

EFt-os bevételre számítottunk, de minden erőfeszítés ellenére, csak 
21.282.034,- Ft bevétel sikerült. Viszont a működési költség típusú 

bevételek megnövelésével 17.849.735,- Ft, közel kétszeresen 
léptük túl az előirányzatban tervezett 9.900,- EFt-ot, olyannyira, 

hogy még a működési kiadások előirányzott 22.800,- EFt szintjét is 
+1,208%-kal túl tudtuk lépni: 23.075.585,- Ft-ra, de ezzel is 

nagyságrendben sikerült a tervezéskor előirányzott - 12.900,- EFt 

működési költség fedezthiányt -5.225.850,- Ft szintre  leszorítani 
és a költségvetés sufficitását megközelítően betartani. Mindezek 
alapján világosan látszik, ahogy azt a kialakult több éves 
gazdálkodási gyakorlat is mutatja, a GTE arra kényszerül, hogy 
gazdálkodásban a bevételes tevékenységekből az egyesületi elvonás 
eszközével, az önköltség szintű egyesületi általános költség 

megkövetelésével gondoskodjon a jogi személy és az adóalany 

fennmaradásának forrásairól.  
Egyesület az egyes gazdálkodási tevékenységek költségeit és 

árbevételeit külön munkaszámokon tartja nyilván, amely az 
elszámolások és az időbeli elhatárolások megbízható alapját is 
képezheti. 2018-ban a GTE-ben 43 nyilvántartott munkaszámon 

folyt gazdálkodási tevékenység, ezeknek a munkaszámoknak a 
befejezett állománya képezi bevétel és kiadás oldalról a 
mérlegbeszámoló és az eredménykimutatás pénzügyi-számviteli 
alapjait. (Fő számokban: árbevétel: 43.062.370, -Ft; kiadás: 

42.665.242,-Ft; eredmény: 397.128,- Ft). Az előző gazdasági évről 
minden egyes munkaszám lezárásra került, átmenő tételek 
elhatárolására nem került sor, aktív időbeli elhatárolás 2018-ban 

nem történt (lásd: a mérleg-beszámoló 11. sora). Ezek a sorok 
tartalmazták volna a befejezetlen munkaszámoknak a soron lévő 
gazdálkodási év eredményét növelő tételeit, a passzív időbeli 
elhatárolások: pedig a befejezetlen állomány nyereséget csökkentő 
könyvelt tételeit mutatják, összesen: 316.-eFt (lásd a 
mérlegbeszámoló 24. sora). 

 

 

 

A GTE mérlegbeszámolója és eredménykimutatása 
tanúsága alapján a GTE 2018. évi mérlegének hitelesített 
mérleg-főösszege: 169.500,-eFt (lásd az egyszerűsített 
mérlegbeszámoló 12. és 25. sora), amely eszköz és forrás oldalon 
azonos. A mérlegfőösszeg a bázisként szolgáló megelőző évhez 
képest (170.711.-eFt) 99,290%-ra, közel (1.211,- eFt) egymillió 
forinttal csökkent. Az egyesület alaptevékenysége (a célszerinti, 
közhasznú tevékenység) 2018-ban is eredményes volt, a tárgyévi 
könyv szerinti eredménye: 397,- eFt (lásd: a mérlegbeszámoló 
18. és az eredmény-kimutatás 31. és 32. sora), amelyet társasági 
adó nem terhel és teljes egészében közhasznú tevékenységből 
származik. A megelőző, 2017. bázisév eredményéhez (249.-eFt) 

képest, a 2018. gazdálkodási év eredménye, ha csak 148,- eFt 

forinttal is, de kissé növekedett. Tárgyévi vállalkozási 
tevékenység nem volt, így ennek sem bevétele sem kiadása a 
könyvelésben nem volt, azaz a vállalkozási tevékenység tárgyévi 
eredménye is nulla (lásd: a mérlegbeszámoló 19. sora és az 
eredménykimutatásának a 11. illetve 20. sora, továbbá 30. sora). 
Ezért az elért eredményt nem terheli tárgyévi adófizetési 
kötelezettség (lásd: a mérlegbeszámoló eredménykimutatásának 
29. sora), hiszen a vállalkozási bevétel nem éri el a teljes 

pénzforgalom tíz százalékát, így a vállalkozási tevékenységből 
származó tárgyévi adózás előtti számított eredmény is zérus 

(lásd: a mérlegbeszámoló 20. sora és az eredménykimutatás 29. 
sora). Végül is egyesületi szinten az összesített közhasznú és 
vállalkozási típusú tevékenységekből számított tárgyévi összevont 
eredmény pozitív: a már említett 397,- eFt, amely a tervezett 50,- 

eFt-nál majdnem nyolcszorta nagyobb, azonban ennek 

számszerű analízise éppen a költségvetésben előírt előirányzatoktól 
való jelentős eltérés miatt nem tekinthető relevánsnak. Ezt a 

teljes eredményt a tőkeváltozás javítására forgatjuk vissza. 
Úgy, hogy (lásd a mérlegbeszámoló 13. sorát), a 2017-es jegyzett 

saját tőkéhez (166.502,- eFt) képest 2018-ban +397,- eFt-tal 

megnövekedve, 166.899,- eFt lett az Egyesület mérlegben 
kimutatott saját tőke vagyona. Az Egyesület mérlegben 
kimutatott saját tőke vagyonát tehát megőriztük és értékén 

tartva azt tovább növeltük.  
A mérlegforduló napján szabad pénzpiaci értékpapírokban 

1.336,-eFt (lásd: a mérlegbeszámoló 9. sora), pénzeszközökben 
4.888,-eFt (lásd: a mérlegbeszámoló 10. sora) likvid fedezet 

mutatható ki. Azzal, hogy a mérlegforduló napján, az elszámolási 
betétszámlánkon található pénzösszeg a megelőző évhez képest 
(akkor 11.861,- eFt volt) csökkent, azt jelzi, hogy gazdálkodásunk 
rulirozásához a pénzeszközöket fel tudjuk használni. A lekötött 
pénzpiaci alapokban befektetett értékpapír portfóliónk piaci 

értéke is legalább 50.000.-eFt, (lásd: mérlegbeszámoló 4. sora), 
ezzel az elérhető fizetőképes tartalékaink nagysága jelentősen 
megnőtt. Vevőkkel szembeni követelésünk 6.565.-eFt (lásd: a 
mérlegbeszámoló 8. sora), azonban ebből 5.889,- eFt a MTESZ 

„f.a.” terhére fennálló eredetileg 6.990.-eFt-ot kitevő összeg 
maradványa, amelyből 1.199,- eFt-ot leírtunk vesztességként, mert 
a követelés megtérülésére, a felszámolási eljárás jelenlegi 
helyzetében valószínüleg nem lehet számítani. Ezzel szemben a 
fennálló kötelezettségeink 492.-eFt-ot képviselnek (lásd a 
mérlegbeszámoló 21. sora), amelyek rövid lejáratúak. A 

követelések – kötelezettségek egyenlege ezáltal +6.073,- eFt-ot 

tesz ki, amelyet a rendelkezésre álló +4.888,- eFt pénzeszköz és a 
biztonsági tartaléknak számító pénzpiaci alapok +1.336.-eFt még 
+12.297,-eFt-ra egészítenek ki, statikus időpontban ez jelenti azt 

a pénzügyi fedezetet, amit a vállalkozás folytatásának 
esélyeként, az áthúzódó közvetlen időszak folyamatos fizetési 
kötelezettségeire fel tudunk használni. Tehát a GTE 

veszélyeztetett pénzügyi helyzetéről idén sincs szó! Sajnos a 

MTESZ „f.a.” tartozásainak rövid határidőn belüli 
behajthatatlansága, így a tartozásnak a pénzügyi felszámolása a 
jövőbeli eredmények terhére még várat magára. A 2019. év első 
néhány hónapjának kiadásaihoz az egyesületi tagdíjak időben 
bekért befizetéseinek elszámolása révén realizálódó források, majd 
még további fedezetet nyújthatnak az új  gazdasági év idulásához. 
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Az Egyesület tevékenysége - az előző évhez képest - 

láthatóan stabilizálódott. Az összes közhasznú tevékenység 
árbevétele (lásd mérlegbeszámoló eredmény-kimutatása 1. sora) 

30.727.-eFt-ról, 43.062.-eFt-ra a megelőző évnek 140,143 %-ára 
növekedett. Ráfordításai is (lásd mérlegbeszámoló eredmény-

kimutatásának 14. sora) az előző évi 30.478.- eFt-ról, 42.665.-eFt-

ra, annak 139,986 %-ára növekedtek. A befektetett eszközök 
(lásd mérlegbeszámoló 1. sora) 149.043,- eFt-ról 156.711,-eFt-ra 

változtak, gyakorlatilag 105,144%-al növekedtek. A 

forgóeszközök (lásd mérlegbeszámoló 6. sora viszont 20.702.- eFt-

ról 12.789.- eFt-ra, 61,776%-ra csökkentek, míg a készleteket 
lenulláztuk.  Az eszközök és aktívák (lásd mérlegbeszámoló 12. 
sora) 170.711.-eFt -ról 169.500,-eFt-ra, 99,290%-ra változtak, de 

úgyszolván gyakorlatilag szinten maradtak. A bevételes egyesületi 
tevékenység jelentős visszaesése ellenére azonban, a folyamatos, 

heti nyilvántartású évközi ellenőrzés és a szigorú gazdálkodási 
előírásokat követő, a kiadásokat visszafogó, szabályozó 
beavatkozások eredményeként, pénzügyi fizetőképességünket és 
likviditásunkat egész éven át, hétről-hétre sikerült megőrizni. A 
tárgyévi közhasznú tevékenységből származó nyereség: +397,- 
eFt (lásd: a mérlegbeszámoló 18. sora, illetve az eredmény-

kimutatás 31. sora). Visszatekintve tehát, 2004 óta már sorozatban, 

az utóbbi tizenhárom évben, évről-évre nincs közhasznú 
tevékenységből származó veszteségünk, és viszonylag szerény, de 
kétségkívül kimutatható pozitív eredményt rögzítenek évről-évre 
a beszámolók. 

A GTE-ben azonban, az egyesületi tagság érdektelensége 
miatt, hosszú-hosszú évek sora óta, folyamatosan megszűnt a 
vállalkozási portfolió, és tényként kell leszögeznünk, hogy ennek a 
múltban még meglévő szervezetét is kényszerűen le kellett építeni, 
folyamatosan meg kellett szüntetnünk a veszteséges „rendezvény 

irodát”, majd a veszteséges „vállalkozási irodát”, és végül az 
ugyancsak veszteségesen működő „oktatási irodát” is. Már 
tízenkét éve megszűnt a korábban önálló gazdálkodási 
tevékenységet folytató, és önállóan vállalkozó telephelynek 
tekinthető, önálló bankszámlát is kezelő területi szervezetek un. 
„bevételi centrumok” tevékenysége is. A szervezési és 
gazdálkodási feladatokat az „ügyvezető szervezet” munkatársai 
vették át. Mint azt a jelenlegi mérleg is mutatja, szervezeti 

egységeink 2018-ban sem kezdeményeztek az alapszabályban 
megengedett célja szerinti közhasznú tevékenységen kívül 
vállalkozást. A tagság számára, úgy tűnik, a főállású munkahelyek, 
vagy a nyugdíj melletti, egyéni, vagy (pl.: un. nyugdíjas 
szövetkezetben) csoportosan végzett, 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 Egyesület egyszemélyes tulajdonában 
alapítható vállalkozási formában. Ennek a vállalkozási szervezetnek 
értelemszerűen az lenne a feladata, hogy pótolja a fennálló piaci 
viszonyok közötti, hatékony gazdálkodásával, a célszerinti működés 
forráshiányait. 

 

6.sz. táblázat                                               Értékek eFt-ban

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele  2014 2015 2016 2017 2018 

 38 989 31 514 37.700 30.727 43.062 

1.  Közhasznú célú működésre kapott támogatás      409 6 329 3.212 12.516 3.039 

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

 b) központi költségvetéstől 0 0 0 0 0 

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

 d) egyéb támogatók,       409 113 80 12.496 3.019 

 ebből 1% szja: (100) (63) (80) (76) (109) 

2.  Pályázati úton elnyert támogatás (célzott területen)   5.270 0 800 650 2.794 

3.  Közhasznú tevékenységből származó bevétel 29.047 21 375 26.774 11.251 21.898 

4.  Tagdíjból származó bevétel   4.180 3 780 4.008 3.613 3.233 

5.  Egyéb bevétel (kamat)        57 27 2.906 2.697 12.098 

6.                                        ebből pénzügyi műveletek bevétele        26  3 1.317 1.662 1.902 
 

 

Pozitívumként értékelhető, hogy az Egyesület 2018-ban is 

képes volt a takarékos gazdálkodásra, a költségek is a bevétellel 
arányos módon megengedhetően növekedtek. Az összes 

közhasznú ráfordítások 2017-ben 30.478,- eFt-ot értek el, és a 
bázisévhez viszonyítva 2018-ban 42.665,- eFt-os költséggel 
működött a szervezet. A ráfordítás alakulása az anyagjellegű 
költségeknél figyelhető meg első sorban: 2017-ben 15.594,-eFt 

értékben, 2018-ban a bázishoz képest 22.967,- eFt-os 

nagyságrendben. A személyi jellegű ráfordítások a 2015-ös 
8.000.-eFt mélypontról, amikor az ügyvezető betegsége miatt a 
bértételei kiestek, évente enyhén növekednek, ami 2017-ben már 
12.073.-eFt volt és 2018-ban összesen 14.429,- eFt-ot tettek ki. A 

rendkívül alacsony bérszínvonalnak (6.857,-eFt; 8.981,-eFt;  

11.051,-eFt) a magyarázata 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, 
ugyanakkor az ingatlanvagyon leírási kötelezettsége az utóbbi két 
évben ezt megnövelte. 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 éves múltra 
visszatekintő összehasonlítás (lásd a 7. sz. táblázatot). 

  

  7. sz. táblázat                               Értékek eFt-ban  

Közhasznú tevékenység ráfordításai idősorosan 2014 2015 2016 2017 2018 

13. sora C. Összes bevétel 38 989 31 514 37.700 30.727 43.062 

14. sora D. Közhasznú ráfordítás 38 802 31 514 37.434 30.478 42.665 

15. sora 1. Anyag jellegű ráfordítás: 28 623 20 502 25.591 15.594 22.967 

16. sora 2. Személyi jellegű: 9 815 8 000 10.017 12.073 14.429 

ebből: Bérköltség: 7 283 5 490 6.857 8.981 11.051 

Megbízási díj: 427 150 310 257 1.331 

Személyi egyéb: 982 1 222 1.646 1.379 1.545 

Bérjárulékok: 1 595 1 288 1.514 1.713 1.833 

17. sora 3. Értékcsökkenési leírás: 124 186 299 2.736 2.273 

18. sora 4. Egyéb ráfordítások: 96 2 459 1.526 75 2.985 

19. sora 5. Pénzügyi ráfordítások: 144 25 1 0 11 
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Az elmúlt négy évben az Egyesület gazdálkodásának 

kényszerű vezérfonala a működési költségek lehető 
legalacsonyabb szintre történő csökkentése volt. A 

kimutatásokból is jól érzékelhető, hogy még az ügyvezető 
szervezet is kényszerű bérmegtakarítással, a munkarend 
átszervezésével csökkentette ráfordításait. Ennél visszafogottabb 
bérköltségekkel, a béren felüli juttatások teljes megszüntetése 
mellett, már nem lehet tovább takarékoskodni, és a következő 
kényszerintézkedés csak a létszámleépítés lehetne. Amit kerülni 
szeretnénk, egyrészt a munkatársak teljesítményével való 
megelégedettségünk, másrészt a tagság igényeinek zökkenőmentes 
kiszolgálása 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 az 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  

 

 

2018-as mérlegben sem tudtunk céltartalékot képezni, pedig 

GépGyártás célszámának kiadására, a rendezvények 

előkészítésére, a 2019. évi 70. éves jubileumi 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 felajánlására számító 
szervezői magatartás. Mivel a GTE célszerinti tevékenységei 
infrastruktúra igényesek, ennek megbízható fenntartása létkérdéssé 
vált. Már évek óta kisebb, hatékonyabban üzemeltethető, a tagság 
által is megkedvelhető székhelyre volt szükségünk. Most tehát, már 
működésünk létfeltételévé vált a MTESZ felszámolásának ránk 
nézve kedvező, végleges befejezése. Ezért volt fontos számunkra 
mielőbb ingatlancsere szerződéssel rendezni vagyoni helyzetünket, 
és lezárni a „szövetség” terheinek ránk nézve még rendezetlen 
ügyeit. De a vagyon annak fenntartására is kötelez. Ha meg akarjuk 

őrizni a jövő számára, gondoskodnunk kell fenntartásáról, 
állagmegóvásáról, a kert rendezéséről, az épület és a járda 

takarításáról, stb. 

 
 

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ „EGYÉB” SZERVEZETEK  
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2018. 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 

2017. 

Előző év(ek) 
helyesbítése 

Tárgyév 

2018 

a b c d e 

1. A. Befektetett eszközök (2.-5.sorok) 149 043  156 711 

2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0  9 000 

3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 99 043  97 711 

4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 50 000  50 000 

5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 0  0 

6. B. Forgóeszközök (7.-10.sor) 20 702  12 789 

7. I. KÉSZLETEK 0  0 

8. II. KÖVETELÉSEK 7 505  6 565 

9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 1 336  1 336 

10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 11 861  4 888 

   11. C. Aktív időbeli elhatárolások 966   

12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) 170 711  169 500 

13. D. Saját tőke (14.-19.sor) 166 502  166 899 

14. I. INDULÓ TŐKE  16.319  16 319 

15. II. TŐKEVÁLTOZÁS 149.934  150 183 

16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0  0 

17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0  0 

18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL  
(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 

249  397 

19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGBŐL  

0  0 

20. E. Céltartalék 0  1.793 

21. F. Kötelezettségek (22.-23.sor) 583  492 

22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0  0 

23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 583  492 

24. G. Passzív időbeli elhatárolások 3 626  316 

25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13. -20.+21.+24. sor) 170.711  169.500 
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KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ „EGYÉB” SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES 
BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA, 2018. ÉV /1.lap 

adatok EFt-ban 

Sor-

szám 

A tétel megnevezése Előző év 

2017. 

Előző év(ek) 
helyesbítése 

Tárgyév 

2018. 

a b c d e 

1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.sor) 30 727  43 062 

2. 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 12 516  3 039 

3. a) alapítótól 0  0 

4. b) központi költségvetéstől 0  0 

5. c) helyi önkormányzattól                           (Békéscsaba) 20  20 

6. d) társadalombiztosítástól 0  0 

7. d) egyéb, ebből 1% szja 76.-eFt/2017. és 109.-eFt/2018. év 12 496  3 019 

8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 650  2 794 

9. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 11 251  21 898 

10. 4. Tagdíjból származó bevétel 3 613  3 233 

11. 5. Egyéb bevételek (kamat) 2 697  12 098 

 6. Pénzügyi műveletek bevétele 1 662  1 902 

12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele  0  0 

13. C. Összes bevétel (A.+B.) 30 727  43 062 

14. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 30 478  42 665 

15. 1. Anyagi jellegű ráfordítások 15 594  22 967 

16. 2. Személyi jellegű ráfordítások 12 073  14 429 

17. 3. Értékcsökkenési leírás 2 736  2 273 

18. 4. Egyéb ráfordítások 75  2 985 

19. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0  11 

20. 6. Rendkívüli ráfordítások 0  0 

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

22. 1. Anyagi jellegű ráfordítások 0  0 

23. 2. Személyi jellegű ráfordítások 0  0 

24. 3. Értékcsökkenési leírás 0  0 

25. 4. Egyéb ráfordítások 0  0 

26. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0  0 

27. 6. Rendkívüli ráfordítások 0  0 

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ „EGYÉB” SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT 

ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA,  
2018. ÉV /2.lap 

    adatok  eFt-ban 

Sor-

szám 

A tétel megnevezése Előző év 

2017. 

Előző év(ek) 
helyesbítése 

Tárgyév 

2018. 

a b c d e 

27. F. Összes ráfordítás (D+E. sorok) 30 478  42 665 

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) 249  397 

32. Tárgyévi mérleg szerinti eredmény (I.+J.) 249  397 

 

Tájékoztató adatok (eFt-ban) 
                                                       adatok eFt-ban 

Sor-

szám 

A tétel megnevezése Előző év 

2017. 

Előző év(ek) 
helyesbítése 

Tárgyév 

2018. 

33. A. Személyi jellegű ráfordítások 12 073  14 429 

34. 1. Bérköltség 8 981  11 051 

35. ebből: - megbízási díjak 257  1 331 

36.            - tiszteletdíjak 0  0 

37. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 379  1 545 

38. 3. Bérjárulékok 1 713  1 833 

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 2018. évi teljes mérlegeredményt (397,- eFt-ot) a 

tőkeváltozás javítására forgatjuk vissza (lásd a 
mérlegbeszámoló/2018. 13. sorát), ahol a 2017-es bázisév 
kimutatott saját tőkéjéhez (166.502.-eFt) képest, 2018-ban +397,-

eFt-tal megnövelve 166.899,-eFt lesz az Egyesület mérlegben 
kimutatott saját tőke vagyona. A 2018-as mérlegben a 
befektetett eszközök nagysága 156.711,- eFt volt (lásd: 
mérlegbeszámoló 1. sora), ebben az immateriális javak 9.000,- 

eFt-ra felértékelve kerültek könyvelésre. Ebben a tételben 
fejeztük ki azt a társadalmilag elfogadott többletértéket, amit a 

GTE kollektívája szellemi értékként apportosítva kíván az 
Egyesület törzstőkéjéhez hozzá tenni, három témában: az 
„Önvezető-autonom járművek”; a „Manufuture” és a 
„GépGyártás” című folyóirat „Logisztika célszáma” által 
jellemezve. Továbbá a leltárban szereplő tárgyi eszközök 

97.711,-eFt összegben kerültek nyilvántartásra. Ezzel 
kapcsolaltban meg kell említeni, hogy az értékcsökkenési leírás 
már 2017-ben 2.736,-eFt/2017 (lásd: eredménykimutatás 17. 
sora), amely a 2016. évihez képest +2.437,-eFt-al növekedett, az 
ingatlanvagyon kötelező leírása miatt. Ugyanez a tétel 2018-ban 

2.273,- eFt összeget tett ki.. A felhasznált forgóeszközök: 
12.789,- eFt (lásd mérleg beszámoló .6. sora) nyilvántartási 
értéken kerültek kimutatásra. A készletek állománya 0,- eFt-al 

került leírásra (lásd mérlegbeszámoló/7. sora). Az egyéb 
ráfordítások (lásd eredménykimutatás 18. sora) 2.985,-eFt 

értékben kerültek felhasználásra 2018.-évben.  
 

3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás  
 

A GTE-nek alapításakor könyv szerinti értéken: 12.387.-eFt 

nagyságú alapítói vagyona volt, a saját tőkét (lásd a 
mérlegbeszámoló 13. sora) sorra, rendre, évről-évre az adott év 

eredményével (lásd a mérlegbeszámoló 18. sora) megnöveltük. 
Így 2008-ban a mérlegben az induló/jegyzett tőke, vagyis az 

alapító vagyon már 16.319.-eFt (lásd a mérlegbeszámoló 14. sora) 
volt. Az év végén a mérlegben a vagyonrész főkönyvi értékének 

(160.000,- eFt vételi ár ajánlata alapján) a megnövelt piaci 
értékre történő valorizálásával 164.400.-eFt-ra növeltük a saját 
tőkét (lásd a mérlegbeszámoló 13. sora/c. oszlop), és ezzel 

lehetővé vált, hogy akkor +147.953.-eFt tőkeváltozással 
rendeződjön a főkönyvi nyilvántartás. Azóta a korábbi évek 
gyakorlatának megfelelően, a saját tőkét (lásd a mérlegbeszámoló 
13. sora) továbbra is az adott év eredményével (lásd a 
mérlegbeszámoló 18. sora) megnöveltük.  

A 2016. gazdálodási évben a törvényes utat és lépéseket 
végigjárva, elcseréltük székhelyingatlanunkat. A 2008-ban 

valorizált ingatlanvagyon értékét kivezettük a főkönyvből és az 

ingatlan csereszerződés következtében tulajdonunkba került 
csereingatlan értét jegyeztük be a saját tőke ingatlanértéke 
helyett ( lásd 95.000,- eFt). Ezt a tőkerészt kiegészítettük a 

csereérték különbözeteként bennünket megillető és számunkra 
kifizetett mobilizálható tőkerésszel (lásd 65.000,- eFt). Ezt a 

tőke értékének hosszabbtávú megőrzése érdekében, 50.000,- eFt 

nagyságrendben, kincstárjegyek vásárlásával (a mindenkori 

pénzpiaci forgalmi értéken értékesíthetően), lekötöttük.  
2016 végén az épületvagyon főkönyvi értéke 99.488.387,-Ft 

(lásd 123. főkönyvi számlaszámon), ebből befejezett beruházás 
96.470.781,-Ft, (lásd 161. főkönyvi számlaszámon), felújítás 
pedig 3.557.857,- Ft (lásd 162. főkönyvi számlaszámon). 
Befektetett pénzügyi eszközök címen (lásd mérlegbeszámoló 4. 
sora, 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 mérlegbeszámoló 13. sora), a 

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

tőkeváltozás az eredmény visszaforgatásával 149.934,- eFt.  

2018-ban is ugyanezt a gyakorlatot folytatva, a 397,- eFt 

mérlegeredményt visszaforgatva, a saját vagyon 166.899,- eFt, 

a tőkeváltozás 150.183,- eFt.  

 

4./ A cél szerinti juttatások kimutatása  
 

Az összes célszerinti közhasznú tevékenység bevételei: 
43.062,-eFt (lásd eredménykimutatás 1. sora), amely hat tételből áll: 
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás:            3.039,-eFt  

(lásd eredménykimutatás 2. sora)  
2. Pályázati úton elnyert támogatás idén:                         2.794,-eFt  

(lásd eredménykimutatás 8. sora)  
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel:           21.898.-eFt 

(lásd eredménykimutatás 9. sora)  
4. Tagdíjból származó bevétel:                                         3.233.-eFt  

(lásd eredménykimutatás 10. sora)  
5. Egyéb bevételek:                           12.098,-eFt  

(lásd eredménykimutatás 11./a. sora)  
ebből pénzügyi műveletek bevételei:                      1.902,-eFt  

(lásd eredménykimutatás 11./b. sora) 
A mérlegben a célszerinti közhasznú tevékenység bevételei 

között az eredmény kimutatásban az alábbi juttatások vannak:  
Közhasznú működésre kapott támogatás:                      3.039.-eFt  
(lásd eredmény kimutatás 2. sora), amely öt tételből adódik össze:  

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

b) központi költségvetéstől                                         0,- eFt 

c) helyi önkormányzattól (Békéscsaba)                     20,- eFt 

d) társadalombiztosítóról                                              0,- eFt 

e) egyéb,                                       3.019,- eFt 

   ebből 1% szja (2018.)                                     109,- eFt 

Közhasznú célú működésre kapott egyéb támogatás forrásai  
9142 Geoszolg Kft.                            2.000.000,- eFt  

 Trivero Kft.                               250.000.- eFt 

 Lasram Engineering Kft.                              300.000,- eFt 

 Electrolux-Lehel Kft.                              150.000,- eFt 

 Csepeli Szerszámgépgyár Kft.                           150.000,- eFt 

 Pébé-Coop Kft.                                 50.000,- eFt 

9144 Pálcza Vladimir Endre                               10.000,- eFt  

Ezek összesen 3.019,- eFt (lásd eredmény kimutatás 7. sora) 

Az Szja 1% -ból származó, a 9695 főkönyvi számon könyvelt 

108.617,- Ft tételt az egyesületi újság, a GÉPIPAR közgyűlési 
számának megjelentetése támogatására fordítottuk.  

A NEA-KK-18 Működési pályázatot beadtuk, de abból 
támogatást nem kaptunk, pénzhiány miatt sorban álltunk. Az 
elmúlt évben egyetlen 20.000,- Ft közvetlen pályázati támogatást 
a Békésmegyei szervezetünk által felhasznált (5093-as 

munkaszámon a 132-es költséghelyre könyvelt), a Békéscsabai 
Önkormányzat által finanszírozott helyi pályázatként az 

önkormányzati támogatások között számoltuk el. Más, pályázati 
úton elnyert támogatások: 2.794.-eFt (lásd: eredmény kimutatás 8. 
sora). A Nemzeti Kulturális Alaptól pályázati úton Gép folyóirat 
számára 400.000,- Ft támogatást számoltunk el (lásd: 4391 
munkaszám). A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 
(PADMA) a „Gyártás Konferencia 2018”, Kecskemét költségeit 
2.394.000,- Ft összeggel támogatta (lásd: 7335. munkaszámon). A 

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

A közhasznú egyesületi tevékenységből származó 
bevételek (lásd az eredmény kimutatás 8. sora) 21.898,-eFt 

nagyságú közhasznú egyesületi tevékenységből származó bevételt 
összesítenek, amely tételek a főkönyvi kivonaton az alábbi 
kigyűjtésből származnak:  
- Tanfolyamok bevétele a 921 főkönyvi számon                     0,- eFt 

- Rendezvények bevétele a 922 főkönyvi számon:         17.326,- eFt 

- Lapok, kiadványok bevétele 931 főkönyvi számon       2.630,- eFt 

- Hirdetések, előfizetések a 9311 főkönyvi számon         1.625,- eFt 

- Egyéb bevételek a 936 főkönyvi számon                          317,- eFt 
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A GTE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE ÉS A BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETEI A 2018. ÉVRŐL 

 
A GTE 2018-ban szellemi termékeinek birtokba vétele címen a 

9633 főkönyvi számon, 9.000,- eFt apportot képzett.  
Tagdíjból származó bevételek:  

A GTE főkönyvi nyilvántartásában a tagdíjbevételek öt 
különböző tételben szerepelnek (lásd: eredmény kimutatás 10. 
sora)  

- Magánszemélyektől (Budapest)                                   837.200.- Ft 

                                    (Terület)                                      524.700.- Ft 

Egyéni tagdíjak összesen:                                   1.361.900.- Ft 

- Jogi személyektől    (Budapest)                                   446.200.- Ft 

                           (Terület)                                   1.210.000.- Ft 

Jogi tagdíjak összesen:                                       1.656.200.- Ft 

- IMK tagdíj                                                                   215.000.- Ft 

Tagdíjak összesen:                                            3.233.100.- Ft 

Az egyéni tagdíj befizetések összege a tagdíjak 42,123%-a. 

A jogi tagdíj bevételek nagysága pedig a tagdíjbefizetések 
57,876%-a. Sajnálatos módon 2017-hez viszonyítva mind az 

egyéni tagok száma, mind a jogi tagvállalatok aránya is 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 jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” 
előírásainak megfelelően, az alábbi szempontok szerinti sorrendben 
tekintjük át. 
 Központi költségvetési szervtől kapott támogatások:  

A közhasznú, nonprofit gazdálkodású GTE a tárgyévben 
költségvetési támogatásban nem részesült. Az állami 
költségvetéstől támogatást 2018-ban 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-18 Működési pályázatot beadtuk és elnyertük, de 
kifizetését pénzhiányra hivatkozva, azt besorolva tartalékpályára 
irányították. Végül is a kért támogatást nem kaptuk meg, pedig azt 

a célszerinti tevékenységünk fedezethiányának pótlására 
használtuk volna fel, ugyanúgy, ahogy ebben az évben is a NEA-

KK-19 működési pályázatunkat a remélt 2.900,- eFt összegű 
támogatás igényével az illetékes kuratórium már befogadta.  
 Önkormányzati forrásból pályázaton elnyert támogatás:  

A Békés megyei szervezetünk által felhasznált, a Békéscsabai 
Önkormányzat által finanszírozott helyi pályázat 20.000,- Ft. Ezen 

kívül más, közvetlen önkormányzati támogatást 2018-ban nem 

kapott a GTE.  

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

felajánlások alapján a GTE 2018-ban a NAV-on keresztül 109,-

eFt támogatásban részesült (lásd 9695 főkönyvi számlaszám, 
illetve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 
eredménykimutatásának 6. sora). Ezt a GÉPIPAR c. egyesületi 
újság közgyűlési száma megjelentetésének támogatására 
használtuk fel. 

 Más elkülönített állami pénzalapból, 
így egyéb elkülönített állami pénzalapból, önkormányzati 

társulásoktól, valamint egészségügyi önkormányzattól az előbb 
felsoroltakon kívül a GTE 2018-ban nem részesült további 
támogatásban. 
 Egyéb szervezetektől kapott közhasznú támogatások:  

Jogi személyektől a beszámolási időszakban a GTE jelentős 
összegű közhasznú támogatást kapott általános célú közhasznú 
egyesületi támogatás címen 3.019,- eFt értékben: 
 

 

 

 

-  Geoszolg Kft-től hosszú távú tartós támogatási szerződéssel a 
célszerinti működési költségekhez 2.000.000,- Ft fedezetpótlást 
biztosít 
-  Trivero Kft-től a Hungexpo kiállításain az autopro.hu szakmai 

portállal együttműködve „TechTogether” rendezvény 
támogatására 250.000,- Ft támogatás  

-  Lasram Engineering Kft. a GTE nemzetközi Gyártás 
Konferenciájának költségeire 300.000, - Ft támogatást nyújt 
-  Pébé-Coop Kft. a Balatoni Ankét-„Nyomástartó edények” 
konferencia rendezvényen alapított Nyomástartó Rendszerek 
Biztonságáért Díj  pénzjutalmának fedezetére 50.000,- Ft 

támogatást adott  
-  Electrolux Lehel Kft. a GTE Háztartási Készülék 
Szemináriuma, Jászberény, közhasznú szakmai céljainak 

támogatására 150.000,- Ft;  

-  Csepeli Szerszámgépgyár Kft. a GTE nemzetközi Gyártás 
Konferenciájának, Kecskemét költségeire 150.000, - Ft 

támogatást nyújtott; 
 Magánszemélyektől kapott támogatás:  

2018-ban Pálcza Vladimir Endre részéről 10.000,- Ft 

közhasznú egyéb felajánlás származott, amelyet „A gépipari 
szakmakultúra” című konferencia költségeinek fedezetére 
használtuk fel.  

Mindezek alapján kimutatható, hogy a GTE 2018. évben jogi 
személyektől és magánszemélyektől (lásd: mérleg eredmény 
kimutatása 2. sor) közhasznú támogatást, célszerinti működésére 
az adófizetők SZJA 1%-ával együtt, mindösszesen 3.019.000.-Ft 

értékben kapott és használt fel igazoltan.  
A GTE más szervezeteknek 2018-ban nem nyújtott 

támogatást. 
 

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások  
 

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

7. Közérdekű önkéntes tevékenység    
A GTE bejelentést tett az Emberi Erőforrások 

Minisztériumához közérdekű önkéntes tevékenység 
nyilvántartásba vétele céljából. A tevékenységek jellege, 

tevékenységi körök: oktatás, kulturális és közösségi, környezet- és 
természetvédelmi tevékenység.  

A bejelentést a Minisztérium 2014. január 20-án kelt 
határozatával tudomásul vette és 6897 sorszám alatt bejegyezte 
(Ikt. szám: 5736-1/2014/ESELY). Az önkéntesek közreműködési 
nyilatkozatot adtak az Egyesületnek. 

 

 

Budapest, 2019. február 19. 
 

     

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 
2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, 
amely egyszerűsített éves beszámoló a 2018 december 31-i fordu-

lónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források 
egyező végösszege 169.500eFt, a tárgyévi eredmény 397eFt nyere-

ség – és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó 
eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős 

elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő elemekből áll. 

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített beszámoló 
megbízható és valós képet ad az Egyesület 2018. december 31-én 
fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen idő-
ponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a 
Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. tör-

vénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”). 

A vélemény alapja 

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 
Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – 

Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok 
alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló 
felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló 
egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelős-

sége” tartalmazza. 

Független vagyok az Egyesülettől a vonatkozó, Magyaror-

szágon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabá-
lyairól 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 könyvvizs-

gálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt vélemé-
nyemhez. 

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet 

Az egyéb információk a GÉPIPARI TUDOMÁNYOS 
EGYESÜLET 2018 évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A 
vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban 
történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem 
„Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra 
adott véleményem nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre 
és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátok ki 
semmilyen formájú, bizonyosságot nyújtó következtetést. 

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyv-

vizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem a közhasznúsági 
melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a 
közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényege-

sen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak, 

vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy 
egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartal-

maznak. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre 
jutok, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást 
tartalmaz, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelen-

tést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm. 

 

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége 

az egyszerűsített éves beszámolóért 

A vezetés felelős az éves egyszerűsített beszámolónak a 
számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás 
követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan 
belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, 
hogy lehetővé váljon a lényeges hibás állítástól mentes egysze-

rűsített éves beszámoló elkészítése. 

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Egyesület 
pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért. 

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgá-
latáért való felelőssége 
 

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni 
arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tar-

talmaz 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 
Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig 
feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás 
állítások lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várako-

zás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a 
felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meg-

hozott gazdasági döntéseit. 
 

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti 
könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és 
szakmai szkepticizmust tartok fenn. 

 

Továbbá: 
- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló 

lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és vég-

rehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyv-

vizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő 
könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem meg-

alapozásához. 
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns 

belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgá-
lati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmé-
nyek között megfelelőek. 

- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika 
megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslé-
sek és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét. 

- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemuta-

tását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellék-

letben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az 
egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szol-

gáló ügyletek és események valós bemutatása. 
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom – 

egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett ható-
körét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapítá-
sait, beleértve az Egyesület által alkalmazott belső kontroll-
nak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős 
hiányosságait is, ha voltak ilyenek. 

 

Budapest, 2019. február 19. 
    Baracska László 

       002934 szám alatt bejegyzett 

        könyvvizsgáló

 



 

____________________________________________________________________________________ 
20                                                 GÉPIPAR 2019. 1-2. SZÁM 

A GTE 2019. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA 

1. A 2018. évi mérleg tanulságai  
A Gépipari Tudományos Egyesület 2018. évi gazdálkodásáról 

készült mérleg főösszege: 169.500,- eFt, a mérleg könyv szerinti 
eredménye: 397,- eFt. A főkönyvben jegyzett saját tőke 
166.899,- eFt, aminek épület vagyoni és más tárgyi eszközben 
megtestesülő része: 97.711,- eFt, és a befektetett pénzügyi 
eszközök nagysága 50.000,- eFt; továbbá a vagyon immateriális 
javakban fekvő része 9.000,- eFt; így a befektetett eszközök 
mindösszesen 156.711,-eFt. A 2019. évi gazdálkodás 
alapkövetelménye ezen vagyoni elemek értékének megőrzése és 
megóvása, miközben biztosított az Egyesület szükséges működési 
költségeinek fedezete. Ezért a folyó év gazdálkodásában a 
befektetett eszközök kockáztatásának nem lehet helye. 

Különösen addig, amíg az államtól 2005-ben kapott ingyenes 

vagyonjuttatás 15 éves elidegenítési tilalmának felügyeleti 
határideje le nem jár. Ugyanakkor a vagyonelemek megléte az 
aktuális éves költségvetés számára kötelező értékcsökkenési 
leírási kötelezettséggel is jár, így ezen a címen 2018-ban 2.273,- 

eFt (lásd: eredménykimutatás 17. sora) kigazdálkodására volt 
szükség. 2019-ben az értékcsökkenés várható leírási mértéke, 

az immateriális javakra is tekintettel, kb. 5.500,- eFt lesz.  

A sikeresen lebonyolított rendezvényekből, 2018-ban az 

eredmény terhére, céltartalék képzésével, 1.793,- eFt került 
elszámolásra, amivel a szervező szakosztályokat megillető, 
áthúzódó pénzügyi rendezések szükségessége miatti, majdani 
kötelezettségekre tartalékolunk:  
7344 munkaszámú „Szakmakultúra” rendezvény 749.058,- Ft 

bevételéből   217.496,- Ft kerül 2019-ben kifizetésre; 
7345  munkaszámú „Balatoni ankét” rendezvény 9.229.301,- Ft 

bevételéből 1.180.904,- Ft szakmai tanulmányútra 
félretéve; 

7338   munkaszámú „Autóbusz szakértői tanácskozás” 1.507.682,- 
Ft bevételéből    294.600,- Ft hátralévő CD-ék kifizetésére; 

7340 munkaszámon „Gyártás” konferencia 1.105.210,- Ft 

bevételéből    100.000,- Ft hátralévő költség elszámolása.  
A vállalkozás továbbfolytatásának tartalékai a 

rendelkezésünkre álló 12.789,- eFt forgóeszközökre alapozhatóak, 
amelyek követelésekben 6.565,- eFt, pénzpiaci alapon 
értékesíthető értékpapírokban 1.336,- eFt, és az elszámolási 
betétszámlán valamint a pénztárakban elérhető pénzeszközökben: 

 

4.888,- eFt fejezhetők ki. Ezen felül a lekötött pénzeszközök 
várható kamatának mértéke - (ez 2018-ban 1.819.541.- Ft volt, 

lásd 9712. főkönyvi szám) – is hozzájárul a soron következő 
gazdálkodási év bevételeinek növeléséhez.  
 

Néhány gazdasági mutató: Bázis év(2017) Tárgy 
év(2018) 

 

Likviditási mutató 

Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettség= … [%] 

   20.702  12.789 

   583  492 

Eladósodottsági mutató: 
Kötelezettség/Összes eszközök= … [%] 

   583  492  

   170.711  169.500 

Tárgyi eszközök aránya: 
Tárgyi eszközök/Összes eszközök= … [%] 

   99.043  97.711  

   170.711  169.500 

   58,017%  57,646%  

   (1,7236%) (1,7347%) 

Forgóeszközök aránya: 
Forgóeszközök/Összes eszközök= … [%] 

   20.702  12.789  

   170.711  169.500 

    12,126%    7,545% 

   (8,2461%) (13,2535%) 
 

2. A „működési típusú bevételek” meghatározása: 
Az egyesületi költségvetés tervezhető összes közhasznú 

működési bevételeinek alacsony szintje miatt, a költségvetési 
előirányzatban, a működési költségek fedezethiányának 
minimalizálását és a bevételek növelését tűzzük ki célul. A GTE-

nek nagyon rossz a fedezet termelő képessége, a tagdíjak, a 
működéshez szükséges fedezetnek csak 10%-át biztosítják. 
Egyedül a jogi tagdíjak és a közhasznú célú támogatások mértékét 
tudjuk szabadon megnövelni „tartós támogatási szerződések” 
birtokában. A tőketartalékként kezelt állampapírok kamatai 
jelentenek még rendkívüli bevételforrást.  

 

                                           

 

                                            TERVEZETT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2019.                                 értékek eFt-ban 

TEVÉKENYSÉGEK  

 

2018. ÉVI ADATOK [EFT] 

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

Egyesületi fedezet-megosztással 

2019. ÉVI TERV [EFT] 

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

Egyesületi fedezet-megosztással 
1000 –es Működési költségek 

fedezete  

Tervezett 

Bevétel 
Tényleges 

Bevétel 
Eltérés 

Egyenleg 

Bevétel Szervezetek 

működésére 

Egyesület 
működésére 

Tagdíj (egyéni, jogi) 5.000 3.018 -  1.982   6.368 1.765   4.602 

Egyéni tagdíjak 2.000 1.362 -    .638 4.527 905 3.622 

Jogi tagdíjak 2.000 1.656 -    .344 1.641 820 820 

Tagdíjtételek emelése 1.000 0 -  1.000 0 0 0 

Klubok befiz. (10%) 250 215 -      .35 200 40 160 

Támogtás (közh.;sponzor) 3.600 3.019 -    581    3.100 0   3.100 

Közhasznú tám. 3.000 2.150 -   .850 2.500 0 2.500 

Egyéb támogatás 500 750 +  .250 500 0 500 

SZJA 1% APEH 100 109 +       9 100 0 100 

Klubok befiz. (10%) 250 0 -   250    

Pályázati úton szerzett tám. 0 2.794 +   2.794    3.320   420   2.900 

Egyéb bevételek 0 6.984 +   6.984           0       0          0 

Ingatlan értékesítés / vétel 0 0 0           0       0          0 

Késedelmi kamat 0 0 0           0       0          0 

Egyéb pénzügyi bevétel 50 1.902 +  1.852         50       0        50 

Állampapírok  éves kamatai 1.000 1.820 +    .820    1.820       0   1.820 

Működési bevétel összesen: 9.900 17.850 +  7.950  14.658 2.185 12.472 
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3. A közhasznú működés megengedhető működési 
típusú kiadásai 

A rendkívüli takarékosság szükségessége  gyakorlatilag a 
működőképesség minimumára szorítja le a tervezhető kiadásokat. 
A 2019. évi költségvetési tervezetben javasolt közhasznú 
működési kiadások között az egyéb általános célú kiadásokra 
2.200,-EFt–ot különítünk el, viszont az egyesületi kiadvány 

megjelentetésére változtatás nélkül 1000,- EFt, a személyi jellegű 

kiadásokra szerényen megnövelve 12.500,- EFt, a terembérlet és 
üzemeltetés költségeire továbbra is 2.750,- EFt, a vezető 
testületek működésére a tisztújító közgyűlés figyelembe vételével 
is 1.000,- EFt, az egyesületi célú programokra (pl. OTT), és a 
nemzetközi kapcsolatok fedezetére 500,-EFt, rezsi költségre 
2.450,-EFt, javításra-felújításra 1.250,-EFt, irodai működési 
rezsire 2.350,-EFt forrás elkülönítését terveztük be.  

A GTE 2019. évi költségvetésének készítésekor két un. 
„pénzügyi terv” - a „Bevételi 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 „Bevételi terv” 

két komponensből áll: „a közhasznú működési tevékenységek 

bevételeinek tervéből” és a „Célszerinti bevételes 
tevékenységek bevételeinek” előirányzataiból. 

A korábbi évek megszokásainak gyakorlatától eltérően 2019-

ben 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 - lásd: 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 három gazdálkodási évnek 
az aktuális közgyűlések által jóváhagyott, tervezett költségvetési 
előirányzatai olvashatóak, és mint bázisadatok nyújthatnak 
összehasonlítási alapot.  

Az Egyesület 2019. évi költségvetési előirányzatainak 
áttekintéséhez vizsgáljuk meg az összefoglaló jellegű, a GTE 

teljeskörű költségvetési terve 2019. évre című táblázatunkat. 
Ebben a kimutatásban összesítve, a korábbi évek tervezett 
adataival összehasonlítva láthatjuk a soron következő 2019. év 
előirányzatait. A közhasznú működés bevételeinek és 
kiadásainak meghatározása után, a célszerinti tevékenységi 
körökben szükségszerűen kiadódó, következésképpen 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 2019. évre: BEVÉTELI-LIKVIDITÁSI TERV      értékek eFt-ban         

 

A gazdálkodási adatok munkaszám-csoportokra történő 
lebontásával, és a 2018. évről származó elhatárolások és 
céltartalékok (lásd 1.793,- eFt) visszarendezésével, valamint a 

rendelkezésre álló pénztartalék (lásd 4.888,- eFt) felhasználásának 
előrejelzésével, a 2018. évi költségvetés fő számai összesítve az 

alábbiak lesznek: 
Árbevétel:                           62.839.000,- Ft  

Költség:                               62.060.000,- Ft  

Eredmény:                          +   779.000,- Ft  

Visszaforgatott fedezet:       1.275.000,- Ft  

Ennek a nem kis munkának a végrehajtásához kérem az idén hetven 
éves GTE tagságának megértő és segítő magatartását. Köszönjük 
szépen! 
Budapest, 2019. február 21. 
  Dr. Igaz Jenő   
                                                 ügyvezető igazgató 

A GTE 2019. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA 

Tevékenységek 

Munkaszámonként 
 

Árbevételi terv 

 

Költség terv 

 

Eredmény terv 

 

2017. 2018. 2019. 2017. 2018. 2019. 2017. 2018. 2019. 

Működési:          

1000 7.900 9.900 14.658 20.600 22.800 28.785 -12.700 -12.900 -14.500 

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 8.000 8.000 8.000 6.000 6.000 6.000 2.000 2.000 2.000 

5000 5.500 5.500 5.500 5.000 5.000 5.000 500 500 500 

7000 30.000 30.000 24.000 22.500 22.500 18.000 7.500 7.500 6.000 

8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Célsz. bevételes: 45.500 45.500 39.500 35.000 35.000 30.500 10.500 10.500 9.000 

Célszerinti össz: 53.400 55.400 54.158 55.600 55.600 59.285 -  2.200 -  2.200 -  5.127 

Vállalkozási:          

6000 2.000 2.000 2.000 1.500 1.500 1.500 500 500 500 

Mindösszesen: 55.400 57.400 56.158 57.100 59.300 60.785 -  1.700 -  1.900 -  4.627 

Visszaforgatott klts.: 0 0 0 + 1.950 + 1.950 + 1.275 -  1.950 -  1.950 -  1.275 

Részeredmény: 55.400 57.400 56.158 59.050 61.250 62.060 -  3.650 -  3.850 -  5.902 

Céltartalék előző 

évről 
+  1.020 +  1.400 + 1.793 0 0 0 + 1.020 + 1.400 + 1.793 

Elhatárolás 2018-ról 
2019-re  

0 0 0 0 0 0  0  0 0 

Elhatárolás 2020-ra 

a következőre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Részeredmény: 56.420 58.800 57.951 59.050 61.250 62.060 -  2.630 -  2.450 -  4.109 

Pénztartalék 
felhasználás 

+  2.800 +  2.500 +  4.888 0 0 0 + 2.800 + 2.500 + 4.888 

Költségvetési 
eredmény: 

59.220 61.300 62.839 59.050 61.250 62.060 +    170 +      50 +    779 

Költségvetési hiány: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Elbúcsúztunk Bárdos Zoltánnétól  

 
Bárdos Dórika a GTE elmúlt 4 évtizedének 

egyik meghatározó személyisége volt, következete-

sen kiállt Egyesületünk értékeinek fenntartásáért és 
pozícióink megerősítése mellett. 

1944. június 8.-án született. A reálgimnáziumi 

érettségit követően a BME-n szerzett villamosmér-

nöki oklevelet. Német és orosz nyelvismerettel, az 

irányítástechnika, matematika, fizika, logika terén 
szerzett elmélyült ismeretekkel kezdte meg szak-

mai életútját. Szakmai képesítéseit szabványalkotói 
oklevéllel is kiegészítette. A nemzetközi ISO szab-

ványokkal konform szabványok készítésével csat-

lakozott akkori szerszámgépiparunk egyik kutató-

fejlesztői fellegvárához, a nemzetközileg is maga-

san jegyzett SZIM Fejlesztő Intézetéhez, Halász-

telken. 

Sok éven keresztül végzett ott kutató, tervező és szabvány-

kidolgozói munkát, az új generációs szerszámgépek kifejleszté-
séhez mechanikai és villamos tervezéssel, teszteléssel járult 
hozzá. Az intézet felszámolásakor 6 éven át egy frissen megala-

kult, Szabványosított Automatizálás – Gépipari Egységesítés 
(SAGE) Kft. igazgatójaként EN és ISO szabványok honosításá-
val, minőségbiztosítással, robotikával, biztonságtechnikával 
kapcsolatos szabványügyi feladatokat oldott meg. 1997-től a 
Csepeli Önkormányzat EU integrációs és Tanácsadó Központban 
dolgozott szakképzés, szaktanácsadás, pályázatok, tananyag  

készítéssel, képzéssel, ISO 9001 és a HACCP szakmai kör veze-

tésével. 2001-től napjainkig a Kistérségi EU Integrációs Tanács-

adó Kft ügyvezető igazgatójaként oktatással, szervezéssel és EU-

s pályázatok előkészítésével foglalkozott. Meghívott előadóként 
vállalt oktatást az Általános Vállalkozási Főiskolán, a Budapesti 
Műszaki Főiskolán, MBA képzésben a Nyugat-magyarországi 
Egyetemen, a Corvinus Egyetemen. 

 A GTE-ben folyamatosan vállalt társadalmi 
munkát. A Gyártási Rendszerek Szakosztályban 
(akkoriban 150 fős tagsággal), mint szervezőtitkár 
végezte az évenkénti 4-6 szakmai rendezvény szak-

mai és menedzselési feladatait. A GTE-t átfogóan is 
érintő szabványok fontosságát felismerve kialakította 
a GTE Szabványosítási Klubját, amit 2 évtizeden 
keresztül működtetett.  

A szabványok terén a robotok biztonságtechniká-
ja, pontossága, majd IGES STEP, gépipari-infor-

matika, a termék- és gyártás-modellezés terén, vala-

mint a MAP világszabvány akkor készülő, még em-

bargóhatárokat is átlépő területeken vívta ki, hogy 
legyenek magyar MSZH, MSZT akciók, a munkater-

vekben megjelenő friss szakmai anyagok. Sok-sok 

éven át ő volt a GTE szakmai delegáltja és képviselő-
je a Magyar Szabványügyi Testületben. A GKFT-GYKFT szak-

mai szervezetben az oktatás és a szabványok terén tevékenyke-

dett. Bekapcsolódott a GTE által felvállalt EU-s feladatba: ener-

gia- és anyagtakarékossági jó példák ismertetésébe magyar kis-

vállalkozók számára.  A GTE elkötelezett tagjaként mindig lehe-

tett számítani rá, kisebb operatív feladatokat is szívesen vállalt és 
lelkiismeretesen végzett. 

A szakmai elkötelezettsége mellett szót kell ejtenünk emberi 
tartásáról, családszeretetéről. Gyerekeit és unokáit szinte mindig 
megemlítette találkozásaink alkalmával. Áradt belőle az a mély 
törődés és szeretet, amivel szakmai és emberi fejlődési pályájukat 

segítette, támogatta. Betegségét látta, érezte, de nem adta fel azt a 
reményt, hogy csoda történjék vele.  

Emlékezetünkben és szívünkben úgy őrizzük meg Dórit, mint 
egy, az asztalra sokat letett, aktív, szeretetre méltó kollégát, jó 
barátot. 

Dr. Haidegger Géza 

 

Elhunyt Dr. Sólyomvári Károly 

 

Sólyomvári Károly gépészmérnöki oklevelét a 
Nehézipari Műszaki Egyetemen szerezte 1957-

ben gépgyártástechnológia szakon. Első munkahe-

lye a MÁV Miskolci Járműjavító Üzeme volt, 

ahol több mint egy évtizedig dolgozott. Munkahe-

lye meghatározta további szakmai pályáját: a 
karbantartás, javítás lett a szűkebb szakmai terüle-

te.  Üzemvezetőként és gyárrészlegvezető helyet-

tesként dolgozott 1957-1968-ig. Ebben az idő-
szakban a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem 

külső óraadója. Miután a vasútnál dolgozott, 
először a Közlekedéstudományi Egyesületbe 
lépett be.  A szűken vett munkafeladatok mellett 
más szakmai kérdésekkel – elsősorban a mű-
anyagok alkalmazásával – is foglalkozott. A KTE 

és a GTE szakembereinek részvételével egyik szervezője, majd 
titkára volt a Műanyag szakbizottságnak. 

1968-ban a BME Közlekedésmérnöki Kar Technológiai és 
Járműjavítási Tanszékére került, ahol egyetemi adjunktusként 
oktatott 1996-ig, majd munkáját nyugdíjasként tovább folytatta 

részfoglalkozású tudományos főmunkatársként.  
Kezdetben a forgácsoló megmunkálás és a vasúti járművek 

javítása tantárgyakat oktatta. Később a kar profiljának megfelelő-
en a gépjárművek, építő- és anyagmozgató gépek karbantartásá-
val, javításával is foglalkozott. Részt vett a posztgraduális kép-

zésben, a gépjavító szakmérnöki szak vezetője volt. Vendégta-

nárként oktatott a gödöllői, soproni egyetemeken, a debreceni, 

mezőtúri és a Bánki Donát főiskolán. Fő kutatási területei a 
fenntartási rendszerek elemzése, a karbantartási stratégiák, a 
műszaki diagnosztika és az alkatrész-felújítási technológiák 

élettartam összefüggése voltak. 1980-ban műszaki 
doktori címet szerzett, 1995-től az UNIDO nemzet-

közi szakértői címének viselője.  
Címzetes egyetemi docensként a Szerkezeti 

anyagok III., a Gépgyártás és javítás, a Vasúti jármű-
vek üzeme és javítása, továbbá a Járműfenntartás 
tárgyakat oktatta. A kar szakmérnöki oktatásában 
1975 óta vett részt. Nyugdíjazása előtti évtizedben a 
tanszékvezető gazdasági helyettese volt.  

A GTE-nek 1973 óta tagja, az Építőgépek szakosztály 
munkájába kapcsolódott be. Részt vett az épületgé-
pész konferenciák szervezésében. A karbantartási 
szakbizottságban az oktatásszervezés volt a kiemelt 
feladata, a központi üzemfenntartási bizottság vezető-
ségi tagja és egy ideig az Országos Elnökség tagja 

volt. A MTESZ szintű egyesület-közi Karbantartási Központi 
Bizottság titkára (1984), a GTE Karbantartási Szakosztály elnö-
ke, ill. tiszteleti elnöke (1985-haláláig), az INTERREMONT 
Nemzetközi Karbantartási Bizottság elnökhelyettese volt. 

A GTE Egyesületi Éremmel és Bánki Donát díjjal ismerte el 
munkásságát. Emberi habitusára jellemző, hogy ezeket a kitünte-

téseket azoknak a tagtársaknak külön megköszönte, akik vele 
együtt dolgoztak a szakterület eredményességén.  

2018-ban a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetéssel 
ismerték el életpályáját, munkásságát. 

Pályafutása során a GTE megbízható vezetőjeként az egyesü-
leti élet egyik motorja volt.  

Emlékét kegyelettel őrizzük. 
    Dr. Takács János 



  

GÉPIPAR 2019. 1-2. SZÁM                       23 

MACH-TECH és IPAR NAPJAI szakkiáll ítások egy időben,  egy helyen  

Magyarország legjelentősebb üzlet i  találkozója  az iparban 

2019. május 14-17. között kerül megrendezésre a MACH-

TECH és IPAR NAPJAI szakkiállítás-együttes a HUNGEXPO 
Budapesti Vásárközpontban, mely kétévente vonultatja fel a külön-

böző ipari ágazatok szereplőit, a szakmai újdonságokat, a költségha-

tékony ipari megoldásokat és az Ipar 4.0 legújabb „hódításait”. 

Előrejelzés (2019.) 

A rendezvény iránt óriási az érdeklődés, folyamatosan érkeznek 

a jelentkezési ívek, nem csak a törzskiállítóktól, de számos új cég is 
részvételéről biztosította a szervezőket. 19 ország közel 500 vállala-

ta foglalta le helyét a Budapesti Vásárközpontban, melyek közül 
100 üzletági szereplő 100%-ban külföldi. A kiállítás-együttes sike-

rességére való tekintettel újabb pavilon került megnyitásra, így 
2019-ben már a D pavilont is megtöltik a kiállítók az A, a G és az F 

pavilon mellett, hogy a látogatók ténylegesen átfogó képet kapjanak 
az ipari ágazatok jelenlegi kínálatáról, lehetőségeiről, jövőbeni 
fejlesztéseiről. 

A bejelentkezett kiállítók számos újdonsággal készülnek, hogy 
az IPAR NAPJAI – MACH-TECH-en megmutassák a látogatóknak, 

két kiállítás között sem pihennek, folyamatosan fejlesztik termékei-

ket, szolgáltatásaikat.  
Kiállítóinknak 2019-ben is meghirdettük a NAGYDÍJ versenyt, 

melyre azon cégek nyújthatnak be pályázatot, akik valamilyen 

újdonsággal, innovációs tartalommal rendelkező terméket, szolgálta-

tást, eljárást, technológiát tudnak kínálni ágazatukban, ipari szeg-

mensükben. A beérkezett dokumentumokat egy szakértőkből álló 
zsűri bírálja el. A különböző kategóriák nyerteseinek díjai a kiállítás 
megnyitóján kerülnek majd átadásra. 

 

  

További tervezett programok: 
 Ipar 4.0 konferencia, melynek szervezője az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium  
 Linde Targoncaverseny  

 „PED tanfolyam (Nyomástartó berendezések)” mérnöktovább-

képzés, Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara "Hatékony-

ságfejlesztés és Ipar 4.0 workshop" az IFKA szervezésében 

 Vasúti járműipari konferencia, szimpózium és workshop, a 

Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés szer-

vezésében  

 Munkavédelmi konferencia „Új megoldások, új stratégiák a 
biztonságosabb munkahelyekért” címmel 

 Kiállítói előadások, workshopok (FreeDee Kft., Hungária 
Pumpen Kft., Linde Magyarország Anyagmozgatási Kft., 
Galika Szerszámgépek Kft., Varinex Informatikai Zrt.…)  

 TechTogether verseny a műszaki felsőoktatásban tanuló diák-

csapatok részére 

 A KUKA Hungária Kft. bemutatja a robotalapú hullámvasút 
legújabb generációját. Automatizált és biztonságos utazás-

szimuláció különleges mozgáskombinációkkal és maximális 
utazási élménnyel. 

 A TRUMPF Hungary Kft. az Ipar 4.0 szellemében készült 
TruConnect Showcase rugalmas lemezgyártó rendszerét 

A látogatók előzetesen online regisztrálhatnak a rendezvény 
honlapján, mely regisztrációval ingyen tekinthetik meg a kiállításo-

kat.  

Bővebb információ: www.iparnapjai.hu 

 

 

GTE MOL Nyrt. Százhalombattai Szervezete és a MAHEG Ma-

gyar Hegesztési Egyesület, mint társrendező 2019. november 21-23-

án tartja a 40. Balatoni (a volt Csopaki) Ankétot Siófokon, a Hotel 
Magistern-ben (8600 Siófok, Beszédes József sétány 72., Aranypart). 
Az idei rendezvény címe: 

XX. századi problémák megoldása XXI. századi módszerekkel  
a nyomástartó rendszerek gyártása, javítása, karbantartása, 

vizsgálata területén 

A konferencia célja, hogy a sokéves tapasztalatot a korszerű mód-

szerek lehetőségein átszűrve segítse az aktuális feladatok megoldá-
sát. Öt szekcióban az iparpolitika aktuális kérdéseiről, az elmúlt 
negyven év tapasztalatairól, a közelmúltban történt nyomástartó 
rendszer meghibásodások és javítások tanulságairól, a korrózió 

okozta problémákról és a korszerű szerkezeti anyagok kiválasztásá-
ról hallgathatnak előadásokat a résztvevők. Ezt követően szakmai 
fórumra kerül sor.  

A jelentkezők a szervezéssel (jelentkezés, szállás, számlázás) 
kapcsolatos kérdésekkel Funk Orsolya GTE szervezőhöz fordul-

hatnak (tel.: +36-20-491-9111, e-mail: penzugy@gteportal.eu). 

Szakmai kérdésekben Kurucz Botond ad felvilágosítást (tel.: +36-

20-981-1481, e-mail: BKurucz@mol.hu). Előadásokkal kapcsolat-

ban felvilágosítást Ilinyi János ad (tel: +36-20-932-4363 e-mail: 

jilinyi@digikabel.hu)  

A jelentkezési határidő előadásra 2019. július 15. résztvevőként 
2019. október 12. Lehetőség az on-line regisztrációra is: 

http://www.gteportal.eu/rendezveny.php 

 

 

Idén január 31.-én tartotta a GTE Konstrukciós Szakosztálya a 
IV. Gépészeti Szakmakultúra Konferenciát. A 2015-ben megkez-

dett konferencia sorozat évről évre egyre nagyobb érdeklődést kel-

tett. Idén a három plenáris előadás mellett három szekcióban har-

minc-három előadás hangzott el. A 66 regisztrált résztvevő mellett 5 
kiállító cég támogatta részvételével a konferencia színvonalát. 

A gépészeti szakmakultúra magában foglalja mindazokat a mód-

szereket, eljárásokat, technikákat, amelyeket a gépészeti innovációs 
folyamat résztvevői alkalmaznak.  

A plenáris ülésen elhangzó előadások közül az első az anyag-

vizsgálat új korszakát mutatta be, a kompakt neutronforrások alkal-

mazásával. A második előadás az Ipar 4.0 oktatását mutatta be a 

géptervező képzésben. A harmadik előadás az első szekció bevezető 
előadása volt az ergonómia alkalmazásáról. 

A további előadásokat 3 szekcióban tartottuk, 5 témában: 
1. szekció: Ergonómia. Az ergonómia bemutatása 9 előadásban. 

A jövő termékeinek, a munka jövőjének, az ember és a munkafolya-

mat szimulációjának témáját mutatták be az előadók. Az előadásokat 
a Vivelab ERGO Kft. munkatársai tartották. Ebben a szekcióban 
hangzott el további előadás: Haidegger Géza: A biotechnológia 

 

 

 
előretörése az európai gyártástechnológia jövőképében, Hegedűs 
József: Amit az értékelemzésről mindenkinek tudnia kell. 

2A. szekció: Értékelemzés és oktatás. Az első előadás az érték-

elemzéssel foglalkozott. A többi előadás az Ipar 4.0 és az oktatás 
témájában hangzott el. 

2B. szekció: Vasúti Fékrendszerek. Az előadásokat a Knorr-
Bremse Vasúti Járműrendszerek Kft. munkatársai tartották. Érdekes 

előadások hangzottak el a fékrendszer fejlesztés témában. 
3A. szekció: Modern technika a gépészetben. Technikai okokból 

az additív gyártás szekcióból is egy előadás ebbe a szekcióba került. 
3B. szekció: Additív gyártás. Az additív gyártás gyorsan fejlődő 

területe az egészségügyi implantátumok fejlesztése. Hat előadás 
hangzott el a témában, ezek egy része a BME-n a témában készített 
hallgatói dolgozatok ismertetése volt. De hallhattunk az additív 
gyártással készült alkatrészek CT-vizsgálata témában is egy elő-
adást. 

Konferenciánk sikerére alapozva tervezzük, hogy 2020-ban az 

V. Gépészeti Szakmakultúra Konferenciát is megszervezzük. 
 

Weszely István  

      a Konferencia szervező titkára 

BALATONI (volt CSOPAKI) ANKÉT 2019-BEN IS 

IV. GÉPÉSZETI SZAKMAKULTÚRA KONFERENCIA 
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