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ÉS ELFOGADTA A 2011. ÉVI TERVEKET 
 

 

A Gépipari Tudományos Egyesület 2011. május 7-én tar-
totta a XLII. Közgy űlését, az „Óbudai Egyetem” központi épüle-
tében. A mandátummal rendelkező küldöttek és a meghívott 
vendégek felkészülten, jó hangulatban várták Dr.Takács János, 
a GTE elnöke üdvözlő, ill. megnyitó szavait.  Aki előljáróban 
megköszönte a házigazdáknak, hogy méltó környezetben tarthat-
juk Egyesületünk legfelső szinttű döntéshozó testületének ez évi 
ülését is. A bevezető után Dr.Rudas Imre – az „Óbudai Egye-
tem” rektora videofelvételről, ill. kivetítőn keresztül üdvözölte a 
küldötteket, majd röviden bemutatta az egyetem múltját, jelenét 
és terveit a jövőre vonatkozóan. 

Ezt követően Dr.Horváth Sándor az egyetem dékánja, 
Galamb József életét méltatva „Galamb József T-modelljétől a 
Technikai Múzeumig” címmel, emlékezett meg a Népszínház 
utcai Ipartanoda múltjáról és hagyományairól. Az előadást Dr. 
Nagy Ferenc ünnepmérnök egészítette ki a naptári nap: május 7. 
jelentőségének méltatásával. utalva Kármán Tódor (született: 
Budapest 1881. május 11; elhunyt Aachen 1963. május 5.), Liszt 
Ferenc budapesti búcsúkoncertjére, az „Örömóda” és az Európai 
Unió himnusza komponistájának, Ludwig von Beethowennek, és 

boldog emlékű Gizella királynőnek ehhez a naphoz (Gizella 
névnapja van) kötődő emlékezetére, Óbuda Napjára. 

Dr.Gyulai József. Az MTA tagja a nanotudomány, ill. a 
nanotechnológia fejlődéséről, érdekességeiről, felhasználási 
területéről, és különlegességeiről tartott előadást.  

Kecskeméthy Géza a húsz éve alakult Kompozitor Kft. 
ügyvezető igazgatója, a nagyszilárdságú, hőálló kompozitok 
összetételéről és felhasználási területéről beszélt, egy sor megva-
lósított innováció szemléltető bemutatása kíséretében. 

Dr.Borbás Lajos a kísérleti eljárások eredményeinek al-
kalmazhatósága, a tervezés folyamatában cím alatt tartott elő-
adást, kivetített ábrákkal ilusztrálva a vizualizálható jelenségeket.  

Dr.Takács János úr megköszönte a magasszintű szakmai 
előadásokat. A küldöttek egyhangú véleménye alapján megálla-
pítható, hogy a három előadó témaválasztása a korszerű gé-
pészmérnöki ismereteknek, a tudomány és a technika elvárásai-
nak mindenben megfelelő, időszerű és a közönség igényeihez 
igazodóan, ünnepi jellegű volt, amely érdeklődésüket teljes 
mértékben felkeltette, ill. szakmai látókörüket kiszélesítette.  
    (folytatás a 2. oldalon) 
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Egyesületünk XLII. Küldöttközgyűlése az Óbudai Egye-
tem Bécsi uti Neumann János épületben méltó környezetben 
és jó hangulatban ült össze. A már a megnyitás pillanatában 
határozatképes, közgyűlést a mandátummal rendelkező kül-
döttek és a meghívott vendégek előtt pontban 10 órakor nyitot-
ta meg, Dr. Takács János, a GTE elnöke. Az elnökségben he-
lyet foglalt a házigazda Dr. Horváth Sándor, az Óbudai 
Egyetem Bánki Donát Gépészmérnöki és Biztonságtechnikai 
Mérnöki Kar dékánja, Dr. Borbás Lajos főtitkár, Dr. Takács 
János a GTE elnöke, Dr. Gyulay József akaémikus, az MTA 
Tagja, Dr. Ginsztler János, egyesületünk tiszteletbeli elnöke, 
továbbá az ülésnap sorban a harmadik előadója Keckeméthy 
Géza, a Kompozitor Kft. ügyvezető igazgatója.  

A határozatképes közgyűlés az előre meghirdetett program 
szerint folyt. A Közgyűlés első fele az ünnepi résszel: a 
meghívott szaktekintélyek komoly szakmai előadásainak 
meghallgatásával és a kitüntetések átadásával-átvételével 
foglalkozott, míg a közgyűlés szünet utáni második fele, a 
formailag hivatalos közgyűlési résszel: a beszámolók 
meghallgatásával és elfogadásával, valamint a 
székhelyváltozással összefüggő alapszabály módosítás 
kérdéseivel, mint elfogadott napirenddel folytatódott. Miután a 
„hivatalos rész” a meghívóban is rögzített, az esetleg 
határozatképtelen közgyűlés újbóli összehívásának időpontja 
után kezdődött, a közgyűlés jegyzőkönyvét ídézve, a 
Küldöttközgyűlés 01-XLII/2011. (05.07.) sz. Határozata a 
határozatképesség megőrzése érdekében az volt, hogy a 
továbbiakban a Küldöttközgyűlés határozatképes létszáma 
mindenkor megegyezik a teremben tartózkodó szavazati  
jogú küldöttek számával. A folyamatosan munkáját végző 

tanácskozás, a GTE XLII. Küldöttközgy űlése 03-
XLII/2011. (05.07.) sz. Határozatával a a napirendet a jelen 
lévő szavazati jogú küldöttek egyhangú támogatásával 
elfogadta! 

Kiss Géza a Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke jelentése 
alapján a küldöttközgyűlésen megjelent 42 fő; ebből szavazati 
jogú: 29 fő; a határozatképességhez szükséges létszám: 23 
fő, a mandátummal rendelkező 44 küldött fele plusz 1 fő, a 
döntő többséghez szükséges minimális szavazatszám: 15 fő; 

A GTE-XLII. Küldöttközgyűlés 02–XLII. (05.07.) sz. 
Határozata szerint, a GTE XLII. Küldöttközgyűlésének 
tisztségviselőit és bizottságait erre az egyetlen alkalomra 
kiterjedő jogosultsággal, a jelen lévő szavazati jogú küldöttek 
egyhangú támogatással jóváhagyták. Megválasztásuk nyílt, 
listás szavazással, kézfelemeléssel történt. A Közgyűlés 
levezető elnöke: Dr. Takács János a GTE elnöke lett. 
Jegyzőkönyv vezetője: Dr. Haidegger Géza, a Jegyzőkönyv 
hitelelesítői:  Kiss Géza a Mandátumvizsgáló Bizottság 
elnöke, Wein Ádám a FEB elnöke és Barátossy Jenő az 
Etikai Bizottság elnöke távollétében Dr. Döbröczöni Ádám 
lettek. A Szavazatszedő és Számláló Bizottság Dr. 
Haidegger Géza (Gyártási rendszerek Szakosztály) 
jegyzőkönyv vezető irányításával, tagjai:  Sióréti Csaba 
(Békés Megyei Szervezet) és Székely László 
(Mosonmagyaróvári Szervezet). A küldöttközgyűlés 
munkabizottságai közül a Mandátum-vizsgáló Bizottságnak a 
tagjai ezen a küldött-közgyűlésen még a korábbi felhatalmazás 
alapján, érvényes mandátummal rendelkeztek, de 
jogosítványuk megerősítést nyert.  

(folytatás a 3. oldalon) 
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(folytatás a 2 . oldalról) 
Dr.Takács János elnöki beszámolójában a GÉP-

IPAR un. „közgyűlési számában” közzétett beszámolót 
kiegészítve, említette, hogy szorgalmazni kellene az 
Egyesületnek az ifjúság körében növekvő elfogadottsá-
gát, az egyesület taglétszámának növelését, amelyhez az 
eddigieknél hatékonyabb, energikusabb PR- és marke-
ting-munkára lenne szükség. Beszélt a MANUFUTURE 
kezdeményezés sikeres ipari fogadtatásáról, GTE és a 
HUNGEXPO eredményes kapcsolatáról, ami a MACH-
TECH 2011, az „Ipar Napjai” rendezvénysorozaton 
szervezett „Jövő Gyára” konferencia iránt megnyilvánu-
ló érdeklődésből is kifejezésre jut. Kiemelkedőnek érté-
kelte a világ autómérnőkei Budapesten szervezett világ-
találkozójának, a FISITA 2010. Konferenciának a szere-
pét, az egyesület nemzetközi elismertségének növelésé-
ben elért sikereket. 

Dr. Borbás Lajos főtitkári beszámolójában elsősor-
ban az egyesület szervezeti megújulásának szükségessé-
gét, a GTE tudásközösségei értékeit és megerősítésük 
fontosságát hangsúlyozva. A tagság számára hasznosít-
ható, nélkülözhetetlen egyesületi szolgáltatások fenntar-
tásának fontosságát, és a stratégiai célok elérésének 
minden tevékenységünket átható érintettségét hangoztat-
va, kitért az egyesület hagymányos szakmai konferenciá-
inak közösséget megtartó és összekovácsoló erejére, a 
tagság szaktudása gyarapításának, egy életen át tartó 
továbbképzésének elengedhetetlen időszerűségére, ami-
hez a GTE, mint meglévő „tudásbázis”, szakosztályainak 
szolgáltatásaival szeretne segítségül szolgálni. 

Dr. Igaz Jenő, ügyvezető igazgató a 2010. évi gaz-
dálkodás, mérlegbeszámoló és eredménykimutatás, 
valamint a Közhasznúsági Jelentés szóbeli kiegészíté-
sével erősítette meg a GTE stabil, megbízható gazdasági 
helyzetéről kialakított képet. Majd a GTE 20011. évi 
költségvetésének előirányzatát mutatta be a GÉPIPAR 
januári számában közzétett előterjesztést megerősítve, és 
azt közérthető,  szemléletes diagramokkal kiegészítve. 

Ezt az értékítéletet erősítette meg  Baracska László, 
könyvvizsgáló a 2010. évi mérlegbeszámoló hitelesíté-
sével. A könyvvizsgáló úr hangsúlyozta az egyesületi 
gazdálkodás előre látó, szamailag megalapozott, a pénz-
ügyi számviteli munka, saját tapasztalatai alapján példa-
szerű és kifogástalan. 

Wein Ádám, FEB elnök a Felügyelő Bizottság jelen-
tése című anyagában megismételte a GÉPIPAR március-
áprilisi számában megjelent észrevételeit és az előző évi 
közgyűlésen már elhangzott kezdeményezést megerősít-
ve, az egyesület szervezeti és etikai megújulásának 
szükségességét hangsúlyozta.  

Barátossy Jenő, EB elnök úr távollétében Dr. 
Haidegger Géza közgyűlési jegyző olvasta fel az Etikai 
Bizottság jelentésének kiegészítését, amely 
viszzafogott hangvételű beszámolóval szólította fel a 
tagságot a szervezet iránti lojális magatartás elvárhatósá-
gára egy „Nyilatkozat” elfogadásával. Szóbeli megkere-
sés érkezett ugyanis tagtársainktól, hogy évtizedek óta a 
GTE szervezésében rendezett rendezvényeket, azzal 
azonos címen és tematika szerint, - vélelmük szerint- a 
GTE által nyilvántartott érdeklődők névsorát felhasznál-
va, nem egyesületünk szervezetében, és ügyrendje sze-
rint szervezték meg tagtársaink.  

A GTE közgyűlése által elfogadott, a FEANI (Európai 
Mérnök Egyesületek Szövetsége) magatartási szabályzata 
szellemiségének nem megfelelő módon cselekvő tagtár-
saink, saját érdeküket előtérbe helyezve jártak el. Mivel  

 

 
vannak olyan tagtársaink, akik nem érzékelik Egyesüle-
tünk, ezáltal kollégáik iránti elkötelezettségüket, és a 
FEANI európai, és GTE Magatartási Szabályzatát (Etikai 
Kódexét) magukra nézve nem tartják kötelezőnek! Ezért 
szükségesnek tartja az Etikai Bizottság a még meglévő 
szellemi tulajdonunk védelme érdekében, ezúton is fel-
hívni kollégáink figyelmét a korrekt magatartásra. 

Javasoljuk, hogy akik a jövőben rendezvény szervezé-
se során, egyesületi tagságunk tulajdonát képező infor-
mációhoz juthatnak, azokat felhasználják, vállaljanak 
kötelezettséget önkéntes „Nyilatkozat” aláírásával a GTE 
szellemi tulajdonának védelmében: „…Nyilatkozat:  
Elfogadom, és magamra nézve kötelezőnek tartom, 
hogy a GTE rendezvény szervezése során rendelkezé-
semre álló információkat (pl. a rendezvény címét, 
tématerületét, szakmai anyagát, az előadók, meghí-
vandók névsorát) a GTE logóját Egyesületünk tulaj-
donának tekintem, és azt a jövőben a GTE javára az 
Országos Elnökség egyetértésével hasznosítom. 

Egyesületünk rendezvények szervezésére vonatko-
zó ügyrendjét, pénzügyi szabályzatát, és Etikai kódex-
ében foglaltakat ismerem, és tevékenységem során 
betartom.   …” 

Az elhangott beszámolókhoz fűzött hozzászólók sorá-
ban Dr.Pomázi Lajos tolmácsolta az Óbudai egyetem 
dékánja által megfogalmazott aktuálpolitikai tiltakozó 
„Állásfoglalás” elfogadását, amelyben javasolta, hogy a 
felsőoktatás szuverenitásának megóvása érdekében fog-
laljon állást a Közgyűlés. Dr. Matolcsy Mátyás reagálá-
sában arra kérte a tanácskozást, hogy ezt a kérdést utalja 
az Oszágos Elnökség vizsgálatának hatáskörébe, ne 
ítéljen elhamarkodottan egy sajtóban megszellőztetett 
felvetés kapcsán. Különben is ezt az „Állásfoglalást” a 
közgyűlés nem napirendként tárgyalja, így alaptörvé-
nyünk szerint elfogadásával a a GTE XLII. Küldöttköz-
gyűlése nem foglalkozhat. Dr. Ginsztler János a tovább-
képzés fontosságát hangsúlyozva, az Egyesület számára a 
BME Mérnöktovábbképző Intézetével együttműködő 
konstrukciót ajánlott. Drabek Ferenc hozzászólásában 
azt vetette fel, hogy a szakmai klubboknak is lehessen 
„jogi tagdíjat” beszedniük. Bárdos Dóra a Szabványosí-
tási Klubb szerepének, a szabványosítási munkában való 
egyesületi részvétel fontosságának a jelentőségét emelte 
ki. Balogh Miklós  az Országos Diákköri Tanácskozáson 
sikeresen szerepelt hallgatók tevékenységének egyesületi 
elismeréséért kért szót. Mint előadta, tájékoztatni szeret-
ném Önöket, hogy 2011 április 27-29 között megrende-
zésre került a 30. jubileumi Országos Tudományos Diák-
köri Konferencia. A Műszaki Tudományi Szekció döntő-
jének rendezésére ez évben a Bajai Eötvös József Főisko-
la kapott lehetőséget. Az országos döntőre 401 dolgozat 
érkezett a főiskolai - és egyetemi hallgatóktól. A dolgoza-
tok - néhány kivételtől eltekintve – magas színvonalú, 
aktuális, hasznosítható munkák A dolgozatokat- témák 
szerint -19 tagozaton ismertették a pályázók. Tagozaton-
ként 3-3 fős zsűri értékelte a munkákat és az előadásokat, 
odaítélve a különböző díjakat. A zsűrik tagjai felsőoktatá-
sunk neves professzorai és oktatói  voltak, köztük több 
Egyesületi tagtársunk is. A rendezők nevében ezúton is 
köszönetet mondok lelkiismeretes tevékenységükért. A 
géptervezéssel, gyártással, karbantartással kapcsolatban 
127 dolgozat készült, melyek közül 52-őt díjaztak a 
zsűrik. Tisztelt Közgyűlési Küldöttek! Kérem javasoljuk 
Egyesületünk Országos Elnökségének, határozzanak 
arról, hogy legalább a gépészeti témákban díjazottaknak
   (folytatás a 4. oldalon) 
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fejezze ki az Egyesület elismerését egy-egy levélben. ( e-mail-
ben ), továbbá vizsgálja meg egy, vagy két éves időtartamra az 
ingyenes tagság lehetőségét. Ajánlom Egyesületünk Szakosztá-
lyainak, hogy a dolgozatok témáit átnézve az érdeklődő hallga-
tókat próbálják meg bevonni tevékenységükbe, tanácsaikkal bí-
rálataikkal segítsék további tanulásukat tudományos tevékeny-
ségüket. A dolgozatok nyomtatott formájú címei a Programfü-
zetben rövid összefoglalóik külön könyv formában a GTE tit-
kárságán, elektronikus formában az EJF honlapján megtalálha-
tók. Bízom benne, hogy a pályázó hallgatók közül - akik e dol-
gozatok készítésére szánták idejüket- többen megtalálják he-
lyüket az Egyesületben. Ne feledjétek, hogy valamikor Mi is 
így kezdtük! …„ 

Már a  délelőtti program befejezése előtt dr.Takács János úr 
felkérte Kiss Géza Mandátum Vizsgáló Bizottság elnökét, hogy 
adjon egy rövid áttekintést arról, hogy határozatképes-e a 
küldöttek jelenléte? A küldöttek létszáma 42 fő, ebből 
megjelent 29 fő, amely meghaladta a szükséges 50 %-ot. Tehát 
a közgyűlés a már korábban ismertetett 01-XLII/2011 (05.07.) 
sz. Határozatától függetlenül is határozatképesen működött. 

A vitát követő szavazás eredményének összefoglalásaként 
a levezető elnök megállapította, a GTE-XLII. 
Küldöttközgyűlés 04-XLII/2011 (05.07.) sz. Határozatának 
megfogalmazásával, hogy a GTE XLII. Küldöttközgyűlése az 
előterjesztett beszámolókat tételesen a jegyzőkönyv szerinti 
szavazataránnyal a jelen lévő szavazati jogú küldöttek 
többnyire egyhangú, de esetenként többségi támogatásával 
elfogadta. A szavazás eredménye tételesen a követlkező volt: 
- Elnöki-Főtitkári beszámolóra szavazott összesen 21 fő, ebből 

(Igen:21fő –Nem:0 fő;  -Tartózkodott: 0 fő;) 
- A 2010. évi gazdálkodás, mérlegre szavazott összesen:21 fő 

 ebből (Igen:21fő –Nem:0 fő;  -Tartózkodott: 0 fő;);) 
- 2010. évi Közhasznúsági Jelentésre a szavazatok száma:21 fő 

ebből (Igen:21fő –Nem:0 fő;  -Tartózkodott: 0 fő;);) 
- 2011. évi költségvetési előirányzatra a leadott: 21 szavazatból 

ebből (Igen:21fő –Nem:0 fő;  -Tartózkodott: 0 fő;);) 
- A Felügyelő Bizottság beszámolójáról szavazott: 21 fő 

ebből (Igen:20fő –Nem:0 fő;  -Tartózkodott: 1 fő;);) 
- Az Etikai Bizottság beszámolójáról szavazott: 21 fő,  

ebből (Igen:21fő –Nem:0 fő;  -Tartózkodott: 0 fő;);) 
- Az Etikai Bizottság javasolta Nyilatkozatot megszavazta: 21 

fő, ebből (Igen:21fő –Nem:0 fő;  -Tartózkodott: 0 fő;);) 
-A Felsőoktatás helyzetével foglalkozó Állásfoglalás 
  Országos Elnökség hatáskörébe utalásáról szavazott: 21 fő,  

ebből (Igen:20fő –Nem:0 fő;  -Tartózkodott: 1 fő;);) 
- Az OTDK díjazottainak egyesületi kapcsolatáról szóló 

javaslat támogatásáról szavazott: 21 fő,  
ebből (Igen:21fő –Nem:0 fő;  -Tartózkodott: 0 fő;);) 
Az Egyesület székhelyváltoztatásával kapcsolatos 

napirendben az Elnök tájékoztatta a küldötteket arról, hogy 
időszerű közelségbe került a MTESZ Fő utcai ingatlan eladása. 
Ennek kapcsán a GTE elvárja, hogy a tulajdonjog telekkönyvi 
átruházásához kiadandó lemondó nyilatkozatunkat megelőzően, 
a 2008. március 27-én megkötött adásvételi-szerződésben 
vállalt, és azóta többször megerősített vételi szándékát, a 
MTESZ a vételár kifizetésével váltsa valóra. Ezt követően 
kerülhet arra sor, hogy a GTE a Fő utcai bejegyzett székhelyét 
törölje és helyette új, ideiglenes székhelyet nevezzen meg.  

Átmenetileg élni szeretnénk azzal a lehetőséggel, hogy a 
GTE székhelye a MTESZ alapszabályának megfelelően, a 
mindenkori MTESZ székházban felajánlott irodában kerüljön 
megnevezésre. Majd később, az Egyesület által megvásárolt új 
ingatlanba költözéssel, a végleges székhelyet ismételten meg 
kell majd állapítsuk. Mindezek a Alapszabály I. ÁLTALÁNOS 
RENDELKEZÉSEK FEJEZETÉT érintő kérdések, amelyek 
kizárólagosan a Közgyűlés hatáskörébe tartoznak.  

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

Miután a Közgyűlés törvényesen összehívott időpontjában 
a GTE vezetése még nem rendelkezik pontos információval a 
Fő utcai ingatlan elidegenítésével kapcsolatban, ezért arra kéri 
a jelen lévő küldötteket, hogy a napirend előterjesztésének 
ismertetését követően, a napirend tárgyalását függesszük 
fel, és a meghozandó határozatokat egy későbbi időpontban, 
nem rendkívüli-, hanem jelen, határozatképes közgyűlés 
folytatásaként, szavazataikkal megerősítve, tegyük törvényessé. 
A javasolt Közgyűlési határozatok szövege: 
05-XLII/2011 (05.07.) sz. határozati javaslat az egyesületi 
ingatlan elsajátítása ügyében: 

„A Közgyűlés I= ; N= ; T= ; szavazatokkal hozott 
határozatával, teljeskörű felhatalmazást adva, 
meghatalmazza Dr. Takács Jánost, az Egyesület 
Elnökét, hogy az (1027 Budapest, II. Fő u. 66. sz. alatt 
található); Budapest, II. kerületi 13870. hrsz. alatt felvett, 
kivett lakóház, udvar, irodaház megnevezésű, 3071 m2 
térmértékű ingatlanban lévő 150/3071 tulajdoni hányadát, a 
MTESZ-nek, mint vevőnek történő elidegenítése 
kapcsán az Egyesületet teljes jogkörrel képviselje, 
nevében jognyilatkozatot tegyen és a vételár megfizetése 
érdekében eljárjon.” 

06-XLII/2011 (05.07.) sz. határozati javaslat az egyesület 
székhelyének megváltoztatása ügyében: 

„A Közgyűlés I= ; N= ; T= ; szavazatokkal hozott 
határozatával, az Egyesület 1027 Budapest, II. Fő u. 66. sz. 
alatt bejegyzett székhelyét törli és meghatalmazza Dr. 
Takács Jánost, az Egyesület Elnökét, hogy Gépipari 
Tudományos Egyesület új székhelyeként 
irányítószám:……………… város: …………………… 
utca: ……………… házszám:………címet a Fővárosi 
Bíróságon bejegyeztesse, és az Egyesület Alapszabályát, 
az I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FEJEZET 
bírósági bejegyzést érintő pontjait, „… 
(1) Az Egyesület neve:  
(2)  Az Egyesület székhelye, címe: … 
(9) Az Egyesület képviseletét az elnök, a főtitkár és az 

ügyvezető igazgató önállóan látják el. Bankszámla 
felett való rendelkezéshez két képviseleti joggal 
felruházott személy egyidejű aláírása szükséges.   …” 

a Közgyűlés által megállapított új szövegnek megfelelően 
módosítsa.” 

A Közgyűlés a tájékoztatást meghallgatva (lásd: 07-XLII/2011 
(05.07) sz. Határozat), egyhangú egyetértéssel megszavazta a 
kezdeményezést, amelynek értelmében a székhelyváltoztatás 
kérdésében a napirendet felfüggesztettük és elnapoltuk annak 
vitáját. Ezt követően az Elnök megköszönve a közös munkát és 
a felelős döntéseket, bezárta a Küldöttközgyűlést. Ugyanúgy, 
ahogy az ünnepi részben, Dr.Takács János elnök azzal fejezte 
be, hogy köszönetet mondott mindazon küldötteknek, akik az 
elmúlt években az egyesület érdekében áldozatkész 
tevékenységet folytattak, továbbra is bízva abban, hogy a 
jövőben is számíthatunk értékes munkájukra.  

(folytatásaz 5. oldalon)
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A GTE 2010. ÉVI XLII. KÖZGYŰLÉSÉNEK KITÜNTETETTJEI 
 (folytatás a 4. oldalról) 

 
A Gépipari Tudományos Egyesület Országos Elnöksége a 

Díjbizottság javaslatára és előterjesztésére 2011. márcus 22.-i 
ülésén határozatot hozott a XLII. Küldöttközgyűlésen átadandó 
egyesületi kitüntetésekről: 
07./03/2011 (03.22.) számú GTE OE HATÁROZAT A GTE 
KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL  

A GTE OE megismerte a Díj Bizottság előterjesztése 
alapján rangsorolva az előterjesztéseket, az alábbi egye-
sületi kitüntetéseket adományozza a 2011. évi XLII. Kül-
döttközgyűlésen: 
Szavazás: A GTE OE a Díj Bizottság előterjesztését cso-
magban megszavazva, sorban az alábbi javaslatokkal értett 
egyet, melyet az OE ülésen jelenlévők egyhangú egyetér-
téssell elfogadtak. (I:10; N:0; T:0 )  

 
Előterjesztés Pattanyús Ábrahám Géza Díjra: 

 
ILINYI JÁNOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilinyi János 1977-től tagja az Egyesületnek. A GTE 
MOL Rt. Százhalombattai Szervezetének titkáraként kitű-
nő kapcsolatokat épített ki és ápolt a GTE Hegesztési 
Szakosztállyal. Ilinyi János a GTE vezetősége és tagsága 
körében jólismert, megbecsült személyiség, aki hosszú 
évtizedeken át hasznos tagja volt az Egyesületnek. 2006-
ban a Nyomástartó Edények és Csővezetékek Szakbizott-
ságának 25 éves évfordulója alkalmából az addig elvég-
zett munkája elismeréséül Bánki Donát Díjkitüntetésre 
javasolta a Hegesztési Szakosztály. Azóta is jelentős sze-
repet vállalt az un. „Balatoni Ankét” (volt Csopaki Ankét) 
szervezésében. Nevéhez fűződik a már 32. sorozatszámát 
is elért rendezvény-sorozat tematikájának bővítése, kiszé-
lesítése. Tevékenységével döntő módon hozzájárult a 
gépész szakterület, ezen igen fontos konferenciájának 
sikeres megrendezéséhez. Példamutatóan járult hozzá a 
MOL Rt. és az Egyesült Százhalombattai Szervezetének 
gyümölcsöző együttműködéséhez. Az egyesületi tevé-
kenység támogatásának elismeréseként ebből az alkalom-
ból köszönetünket és nagyrabecsülésünket fejezzük ki. 
 
A GTE Országos elnöksége Ilinyi Jánost, példamutató 
egyesületi munkája, emberi magatartása és szakmai 
kiválósága alapján részesíti, közvetlen szakmai közössé-
ge, a Hegesztési Szakosztály ismételt javaslatára az egye-
sületi tagok továbbképzésében, szakmai hivatástudatá-

nak fejlesztésében, kimagasló munkája elismeréséül 
szolgáló nagydíjunkban, a Pattantyús Ábrahám Géza Díj 
kitüntetésben. 
 

Előterjesztés Bánki Donát Díjra: 
 

Dr. VINCZE PAPP SÁNDOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Vincze Papp Sándor 1953-ban született Eger-
ben, okleveles gépészmérnök, járműgépész szakmérnök, 
tudományos fokozata PhD, ügyvezető igazgató, munkahe-
lye a JÁFI-AUTOKUT Kft. 

Az Autobusz konferenciák rendszeres szervezője, 
résztvevője. A Technikai/Tudományos bizottság titkára. A 
JÁFI-AUTOKUT Kft-ét irányítja, szervezi. A nemzetközi 
akkreditálás megszervezésével elismertsége kiemelkedő. 
Új vizsgálatok techikai feltételeinek megteremtésével 
segíti a hazai járműipart. Tagja volt a FISITA 2010. Nem- 
zetközi Konferencia Szervező Bizottságának, a melyben 
végzett munkájával, elévülhetetlen érdemeket szerzett a 
hazai autómérnöki közösség nemzetközi elismertetésében. 

Szakmai életútja:  
1977-től 1983-ig AUTÓKUT, kutatómérnök, szakmai 
tevékenysége: autóbusz vizsgálatok. 
1983-tól 1984-ig munkahelye a RÁBA, szakmai beosztá-
sa minőségbiztosítási mérnök, tevékenysége: járműalkat-
részek minőségbiztosítási folyamatának ellenőrzése. 
1984-től 2005-ig laborvezető az AUTOKUT-ban, szerke-
zetmechanikai, járműipari vizsgálatokkal foglalkozik. 
2005-től  ügyvezetőként a JÁFI-AUTOKUT Mérnök Kft-
ét  vezeti, szakmai tevékenysége a jáműipari vizsgálatok. 

Dr. Vincze Papp Sándor szakmai életútja összeforrott 
a tudományos egyesületbeli tevékenységével. GTE tagsá-
gának kelte 1977, a Gépjármű Szakosztály vezetőségi 
tagja.  2002-ben Műszaki Irodalmi Díjat, 

2003-ban Egyesületi Érmet 
2007-ben Egyesületi Érem kitüntetést kapott 

 
A GTE Országos Elnöksége szűkebb szakmai közösségé-
nek, a Gépjármű Szakosztálynak a felterjesztésére, a 
Bánki Donát Díjjal köszöni meg Dr. Vincze-Pap Sán-
dornak az egyesület érdekében kifejtett több évtizedes 
tevékenységét.   (folytatás a 6. oldalon)
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A GTE 2011. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉNEK KITÜNTETETTJEI 
 (folytatás az 5. oldalról)  

Előterjesztés Tiszteleti Tag kitüntetésre: 
 

Az ünnepség az egyesületi Tiszteleti Tag  kitüntetések 
átadásával vált méltóságteljessé. Az elismeréseket Dr. Takács 
János a GTE elnöke adta  át, a méltatásokat Dr. Borbás Lajos 
Főtitkár olvasta fel. 

Dr. ARTINGER ISTVÁN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professzor emeritus Artinger István , az 

anyagtudomány, az anyagvizsgálat, a hegeszthetőség, a 
hőkezelés, különösen a szerszámanyagok, az erőművi 
anyagok, a műszaki kerámiák, a kúszás, a kisciklusú 
mechanikai és hőfáradás szakterület kíváló művelője. A 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Gépészmérnöki Kar volt dékánja, a Mechanikai 
Technológia Tanszék volt vezetője, a fémes anyagok és 
azok tulajdonságait megváltoztató technológiák 
tárgykörét, a forgácsolás nélküli technológiák szaktárgyi 
oktatását művelő tudás-közösség meghatározó 
személyisége, akinek szakmai életútja összeforrt tanszéke 
történetével. 

1970-ben jött létre a Gépészmérnöki Kar Mechani-
kai Technológia és Anyagszerkezettani Intézete. Az In-
tézet alapító igazgatója Gillemot László, helyettese 
Prohászka János akadémikusok voltak. Gillemot László 
1977-ben bekövetkezett halála után az Intézet igazgatója 
Dr. Prohászka János, helyettese, és egyben a Mechanikai 
Technológia Tanszék vezetője Dr.Artinger István lett. 
Prohászka János vezetői megbízásásának lejártakor 1986-
ban az Intézet igazgatója Dr. Artinger István , az ő he-
lyettese 1992-ig Dr. Ziaja György, majd a Villamosipari 
Anyagtechnológia Tanszék vezetője 1986-97-ig Dr. 
Ginsztler János lett, aki 1992 és 97 között egyben az Inté-
zet igazgatóhelyettesi tisztét is ellátta.  

Az Intézet oktatói és kutatói Dr. Artinger István ve-
zetésével, folyamatosan részt vettek a tantárgyak korsze-
rűsítésében, a hazai és nemzetközi kutatásokban, valamint 
jelentős szerepet játszottak a hazai gépészmérnökképzés 
korszerűsítésében. Az 1993/94 tanévtől bevezetett kredit 
rendszerű képzésben az Anyagtechnológia modult gon-
dozta a tanszék. 1993-tól a tanszék feladata a gépészmér-
nöki doktori (PhD) képzésen belül az alkalmazott anyag-
tudományi alprogram irányítása. Jelentős eredményeket 
ért el a hegesztés, hőkezelés és gépipari képlékenyalakítás 
technológiai kutatása terén. A mechanikai anyagvizsgá-
latok terén vezető szerepet játszott a törésmechanikai és 

alakíthatósági vizsgálatok hazai bevezetésében. Munka-
társai honosították meg a precíziós öntést, az indukciós 
hőkezelést, a hegesztett szerkezetek radiológiai vizsgála-
tát. Az új anyagok és új eljárások (pld. martenzites 
erőművi acélok, porkohászati alumíniumötvözetek, 
nanokristályos tömbi anyagok) kutatása jelenleg is folya-
matban van. 

A tanszéken magyar és külföldi hallgatók részvéte-
lével nappali és levelező doktorandusz képzés (PhD) is fo-
lyik. A tanszéknek jelentős szerepe van az egyetemen fo-
lyó nem magyar (angol, német, orosz és francia) nyelvű 
képzésekben is, beleértve az olyan speciális képzési for-
mákat, mint pld. az angol nyelvű integrált gépész-
villamosmérnök képzés vagy az orosznyelvű robottechni-
kai mérnökképzés. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatait kö-
zös kutatások, kutató és hallgatócserék jelzik, jórészt az 
Európa Únió által meghirdetett programok keretein belül 
(COST, INCO-COPERNICUS, TEMPUS, PHARE, FP5, 
FP6 stb.). Hazai alapkutatási tevékenységét elsősorban az 
OTKA, és a minisztériumok támogatásával végzi. A tan-
szék a hazai ipar problémáinak megoldásában, rendszeres 
vállalati megbízások alapján is részt vesz.  

A hegesztő szakmérnök képzés 1993-ban nemzetkö-
zi akkreditálást nyert el, és így lehetőség nyílt arra, hogy a 
szakmérnök hallgatóink megszerezhessék az EWE 
(European Welding Engineer) Európai Hegesztőmérnök 
diplomát. A tanszék Metallográfiai (optikai és pásztázó 
elektronmikroszkópia) laboratóriumát a Magyar Nemzeti 
Akkreditáló Testület és a Deutsches Akkreditierungs-
system Prüfwesen GmbH 1998-ban akkreditált vizsgáló-
hellyé minősítette. 

A tanszék oktatói közül többen töltöttek és töltenek 
be egyetemi illetve akadémiai vezető tisztségeket is: pl. 
Rejtő Sándor rektor, dékán, Gillemot László rektor, 
rektorhelyettes, Artinger István dékán, Ginsztler János 
rektorhelyettes voltak, aki egyben a Mérnöktovábbképző 
Intézet igazgatója és a Magyar Szabványügyi Testület el-
nöke. Prohászka János az MTA műszaki tudományok osz-
tály elnöke, Konkoly Tibor a Magyar Szabványügyi Tes-
tület elnökeként tevékenykedett. 

Több hazai rokontanszék alapítója és vezetője is a 
Mechanikai Technológia Tanszékről került ki. A hazai tu-
dományos közélet több jeles mai képviselője is a tanszé-
ken szerezte szakmérnöki diplomáját vagy tudományos 
fokozatát, így például Czoboly Ernő, Cser László, 
Csizmazia Ágnes, Kardos Károly, Lukács János, Tisza 
Miklós, Tóth László. 

 
Professor emeritus Artinger István ennek a 

széleskörű és kíváló szakmai tudásközösségnek 
megbecsült személyisége, a GTE Anyagvizsgálati 
Szakosztály volt elnöke, akit a GTE Országos elnöksége 
példamutató szakosztály-elnöki munkája, emberi 
magatartása, szakmai kiválósága, a jövő nemzedékének 
oktatásában kifejtett több évtizedes elhivatottsága 
alapján részesíti a Tiszteleti Tag kitüntetésben.   

    (folytatás a 7. oldalon)
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A GTE XLII. KÜLDÖTTKÖZGY ŰLÉSÉNEK KITÜNTETETTJEI 
 (folytatás a 6. oldalról) 

Előterjesztés Tiszteleti Tag kitüntetésekre: 
 

NÁDAS ISTVÁN     PAIZER ANDOR 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nádas István mérnöki oklevelét Budapesten, 

hegesztőmérnöki oklevelét Miskolcon szerezte meg. Amikor 
1998-ban átvette a Zorkóczy Béla Díjat, már akkor úgy 
emlékezett vissza, hogy kegyelettel őrzi Dr. Zorkóczy Béla 
professzor emlékét, akinek elsősorban köszönheti hegesztési 
ismereteit és kitűnő minősítéssel megszerzett hegesztőmérnöki 
oklevelét. 

Nádas István szakmai életútja szorosan összefonódott a 
hegesztett berendezések gyártásával. Csaknem négy évtizedet 
töltött el az iparban, a kazánok és nyomástartó edények 
tervezésével, méretezésével, gyártásával és vizsgálatával 
kapcsolatos szabványok szerkesztésével, gondozásával. Mind 
az ipari, mind a szabványosítási tevékenységét több 
kitüntetéssel jutalmazták. 

A GTE Hegesztési Szakosztályának vezetőségi tagja, 
egyik alapítója a „Nyomástartó berendezések és csővezetékek 
hegesztése” szakbizottságnak, amely nek 25 éven át volt 
vezetője. Nevéhez fűződik az évente megrendezésre kerülő, ma 
már a 32. sorozatát is elért, közismert „Balatoni Ankét”  (volt 
„Csopaki Ankét”) megszervezése. A GTE megbízásából 
számos tanulmányt készített és több szakcikke jelent meg 
szakmai lapokban. A hegesztés és a gépipari anyagvizsgálat 
szakterületén 40 éve végez szakértői tevékenységet, 30 éve 
pedig igazságügyi műszaki szakértőként segíti a bíróságok 
munkáját. Korábbi tevékenységét a GTE vezetése Egyesületi 
Éremmel és Pattantyús Ábrahám Géza Díjjal ismerte el. 

Nyugdíjba vonulása után is tovább folytatja szakértői 
tevékenységét és több évtizedes tapasztalatát hegesztett 
berendezéseket gyártó üzemekben, valamint a Magyar 
Szabványosítási Testületben és a Nemzeti Akkreditálási 
Testületben hasznosítja, 1991-óta a Magyar Mérnökakadémia 
tagja. 

Nádas István 80. születésnapja alkalmábóll, szűkebb 
szakmai közössége, a Hegesztő Szakosztály javaslatára, az 
Országos Elnöksége, egy életen át kifejtett szakmai 
munkásságát, és az Egyesület iránti elkötelezettségét köszöni 
meg a GTE Tiszteleti Tagság kitüntetéssel.. 

Nádas Istvánt saját szakosztályának vezetősége és 
tagtársai, a Hegesztési Szakosztály képviseletében bensőséges 
ünnepség keretében, születésnapja alkalmából már 
köszöntötték. 

 

 
Tisztelt Paizer Andor Úr, a VOLVO Powertrain Alelnöke, a 
Skövde Gyár Vezérigazgatója! 

A Gépipari Tudományos Egyesület Országos Elnöksége 
úgy határozott, hogy Önt a 2011. május 07-i XLII. 
Küldöttközgyűlésén az Egyesület nemzetközi 
elismertettetésében és a FISITA 2010. Konferencia elnökeként 
tanusított kimagasló tevékenysége elismeréseként GTE-
Tiszteleti Tag kitüntetésben részesíti. 

Kérjük, vegyen részt Egyesületünk ez évi ünnepi 
eseményén és a kitüntetést az Egyesület elnökétől a küldöttek 
előtt átvenni szíveskedjen. Paizer Andor úr sajnálattal jelezte, 
hogy időpont egyeztetés miatt nem tud megjelenni 
Közgyűlésünkön, de a megtiszetelő kitüntetést elfogadja, és 
igyekezni fog, hogy azt meg is hálálhassa. 

Paizer Andor 1963-ban született Szombathelyen. A 
Gyártási Rendszerek és a Gépjármű Szakosztályok munkájában 
vett részt az Egyesületben. A GM-FIAT Powertrain 
Manufacturing Gyár, Szentgotthárd vezérigazgatójaként 
együttműködött Egyesületünkkel, kifejezte gyára részvételi és 
együttműködési szándékát a MANUFUTURE Nemzeti 
Technológiai Platform munkájában, és érdeklődéssel támogatta 
a Szentgotthárdi OPEL Gyárba irányuló GTE szerevezetek által 
kezdeményezett tanulmányutakat. 

A FISITA 2010 kongresszus szervező bizottságának 
elnökeként, tevékenységével döntő módon hozzájárult a világ 
autómérnökei konferenciájának sikeres megrendezéséhez. 
Elévülhetetlen érdemeket szerzett a hazai autómérnöki 
közösség nemzetközi elismertetésében, és abban, hogy a 
konferencia szakmai grémiuma egyértelműen elismeréssel 
nyilatkozott annak tudományos-, szakmai színvonaláról és 
kíváló szervezéséről. 

Az Egyesületnek nyújtott kimagasló segítségéért 
köszönetet mondva, a további sikeres együttműködés 
reményében a jövőben is várjuk szíves jelentkezését. 

Tisztelt Paizer Andor Úr! A Gépipari Tudományos 
Egyesület XLII. Küldöttközgyűlése alkalmából Önt az 
egyesületi tevékenység támogatásának elismeréseként az 
Egyesület Országos Elnöksége Tiszteleti Tagnak választotta. 
Ebből az alkalomból köszönetünket és nagyrabecsülésünket 
fejezzük ki. 

(Folytatás a 8. oldalon) 
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A GTE 2011. ÉVI KITÜNTETETTJEI 
 
(folytatás a 7. oldalról) 

Előterjesztés Tiszteleti Tag kitüntetésre: 

DR. FUCHS ERIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Fuchs Erik okleveles kohómérnök 1930. június 
12. –én született Győrött. 1952-ben szerzett kohómérnöki 
oklevelet a Soproni Egyetemen. 1952 – 1953 aspiráns a 
Vasipari Kutató intézetben. 1953 – 1987 között a Vasipari 
Kutató Intézetben tudományos munkatárs, 
laboratóriumvezető, tudományos tanácsadó, 
osztályvezető, végül koordinációs főmérnök. 1987 – 1990 
között a Miskolci Műszergazdálkodási Társaság, majd az 
Egyetemi Műszerközpont ügyvezető igazgatója. 1990-től 
ügyvezető igazgató a soproni Erdészeti és Faipari 
Egyetemen. 
 Tudományos fokozatok: a műszaki tudomány 
kandidátusa (1962), műszaki egyetemi doktor (1963, 
Nehézipari Műszaki Egyetem), akadémiai doktor (1974), 
címzetes egyetemi tanár (1985, Nehézipari Műszaki 
Egyetem). 
 Fontosabb tanulmányi utak: Freibergi Bányászati 
Akadémia (vendég tanár 1971 – 1972), Bécsi Műegyetem 
Alkalmazott  Fizikai Tanszék (oktató, 1972 – 1973). 
 Társadalmi tevékenysége: A BKL-Kohászat 
szerkesztője, az MTA Anyagtudományi és Technológiai 
Bizottság Anyagtudományi Albizottságának elnöke volt. 
Jelenleg: tagja: az MTA Anyagtudományi és Technológiai 
Bizottságának, az MTA Szilárdtestkutatási Komplex 
Bizottságának, a MTESZ Magyar Asztronautikai 
Bizottságának, a TMB Fizikai és Csillagászati 
Szakbizottságának, az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesületnek, valamint a Gépipari 
Tudományos Egyesületnek. 
 Fő kutatási területek: a gyakorlati fémek, a 
gyakorlati ötvözetek reális szerkezetének vizsgálata, a 
reális szerkezet és a tulajdonságok közötti kapcsolat 
problémái, a számítógéppel segített technológiai tervezés, 
valamint kutatásszervezési feladatok megoldása. 1979-től 
a magyar űranyag technológiai kutatások megalapozója. 
1980-ban a közös magyar – szovjet űrrepülés során 
végrehajtott BEALUCA program vezetője. A program Dr. 
Fuchs Erik, javaslatára, 1987-ben átkerül a Miskolci 
Egyetem Fémtani Tanszékére. A BEALUCA program 
tapasztalatai nyomán javasolta annak az Univerzális  
 

 
Sokzónás Kristályosítónak a megépítését mely ma a 
Miskolci Egyetem nemzetközileg elismert eredménye. 
 Publikációi: Számos hazai és külföldön tartott 
előadása mellett 5 egyetemi jegyzet és több mint 100 
közlemény őrzi munkásságát. Jegyzeteit ma is használják 
a graduális és a PhD képzésben. A Vasipari Kutató Intézet 
és a Fémtani Tanszék számos munkatársát és oktatóját 
indította el a tudományos pályán. Iskola teremtő 
munkássága példaértékű.  
 
 Fontosabb kitüntetései: Akadémiai Díj (1874), 
Sóltz Vilmos Emlékérem (1979, 1990), Kiváló Feltaláló. 
 
 A GTE Országos elnöksége Dr. Fuchs Eriket, 
akinek a hazai anyagtudományt oktatók és kutatók közül 
sokan munkatársai illetve tanítványai voltak, 
példamutató szakmai életútja, emberi magatartása és 
szakmai kiválósága alapján részesíti, közvetlen szakmai 
közössége, a Hegesztési Szakosztály és az Anyagvizsgáló 
Szakosztály tagjainak kezdeményezésére és javaslatára a 
magas GTE kitűntetésben. Az egyesületi tagok, valamint 
a magyar gépészmérnöki közösség felkészítésében és 
továbbképzésében, továbbá szakmai hivatástudatának 
fejlesztésében, kimagasló munkája elismeréséül, a GTE 
Országos Elnöksége a Tiszteleti Tag kitüntetést 
adományozza. 

 

Előterjesztés Egyesületi Érem 
Kitüntetésekre: 

 
Valenta László (Gyártási rendszerek Szakosztály, 

Dunaújvárosi Főiskola) 
Bojtos József (Háztartási gépek Sz.o. Electrolux) 
Kuzén Zoltán (Háztartási gépek Sz.o. Electrolux) 
Gahler Erika   (Békés megyei szervezet,   

G&S Tömítéstechn. Kft, Gyula) 
Gahler Alfréd   (Békés megyei szervezet,  

G&S Tömítéstechn. Kft, Gyula)  
Erős Károlyné (Békés megyei szervezet, 

 Nyugdíjas Orosháza) 
Molnár Csaba Dr.  (Gépjármű Szakosztály, 

Knorr-Bremse Kft.) 
Tóth János  (Gépjármű Szo. NABI Kft.) 
Gerő Dezső  (Gépjármű Szo. Sz. O. titkár) 
Fülep Tímea  (Gépjármű Szo. BME) 
Varga Ferenc (Hajdú-Bihar megyei szerv.

 Hajdútej Rt.) 
Dr. Czigány Tibor (Műanyag Szakosztály; 

BME Polymer Tanszék.) 
 
Az Egyesületi Érem Kitüntetésre felterjesztett 
kollégáinkat szervezeteik, szűk szakmai közösségük 
kiemelkedő egyesületi életet támogató szakmai 
tevékenységük alapján, mint a szervezeti egység 
legkíválóbb tagjait jelölték elismerésre.  
 

    (folytatás a 9. oldalon) 
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A GTE XLII. KÜLDÖTTKÖZGY ŰLÉSÉNEK KITÜNTETETTJEI 
 

(folytatás a 8. oldalról) 
A kitüntetések átadása után dr.Takács János elnök vette át a 
szót, aki röviden méltatta dr.Borbás Lajos munkáját, és 
átadta részére  az Egyesületi Aranyérem kitüntetést.  

Előterjesztés Egyesületi Aranyérem 
kitüntetésre: 

DR. BORBÁS LAJOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dr. Borbás Lajos, a GTE Főtitkára  1947. július 1-én 
született Budapesten. Munkahelye a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar 
Járműelemek és Hajtások Tanszék. Beosztása: egyetemi do-
cens (2002). Szakképzettsége:  BME, okl. Közlekedésmér-
nök, (19/1970). Egyetemi doktorátus: 1986. (4162/86.), 
Doktori értekezés (Ph.D.): 2001. (1078/Ph.D./01. EURO-
Mérnök: 1992-ben (10486 - HU ) (jogosult Eur. Ing. cím vi-
selésére.) Nyelvismeret: angol (66993/86) középfok, német 
(006880/98) középfok, 

Oktatói munka : magyar és angol nyelvű képzésben 
"Műszaki ábrázolás", valamint "Gépelemek" és “Gépterve-
zés”, valamint „Jármű és Hajtáselemek”, „ Járműtervezés és 
vizsgálat” tárgyak előadója és gyakorlatvezetője. Laborató-
riumi foglakozások kidolgozója és vezetője. A BME idegen 
nyelvű (angol) képzésének közlekedésmérnöki kari „Course 
Director”-a 1996. óta. Országos „Tudományos Diákkör”-i 
versenyt (TDK) nyert hallgatók szakmai konzulense 1999-
ben, (2000…2006 között 8 db TDK munka témavezetője, 
ugyanezen időszakban 5 db diplomamunka konzulense 
BME Gépészmérnöki Kar), Ph.D. tárgy (Mérés,- és adat-
gyűjtő rendszerek) előadója. Témavezető a BME-n a ha-
gyományos doktori (1991...1993) képzésében, a Semmelwe-
is Orvostudományi Egyetemen "Ph.D." képzésének 
alprogram vezetője 2000-től (Ortopédiai Intézet), a Gé-
pészmérnöki Kar Polimertechnológia Tanszékén társ-
témavezető a Ph.D. képzésben, a BME Járműelemek és Haj-
tások Tsz.-én Ph.D. témavezető 2006-tól. 2004-2011 idő-
szakban 26 db Ph.D. dolgozat bírálója, és doktori bizottsá-
gának tagja (a BME Gépészmérnöki Kar több tanszékén, va-
lamint a Soproni, a Gödöllői Egyetemen). 2009-től a BME 
Közlekedésmérnöki Kar Járművek és Mobilgépek Tudo-
mányszak „Doktori Tanács és Habilitációs Bizottsága” 
törzstagja.  

 

Ösztöndíj: két hetes ösztöndíjak (Művelődési, ill. Köz-
oktatási Minisztérium) 1993-ban Hollandiában, a “Delft” - i 
egyetemen, 1996-ban Olaszországban, Bologna-ban. 

Vendégtanár: 1994 valamint 1996 júliusában, 2001 
márciusában a “Minőségre való tervezés” (Design for 
Quality); 1996 november “TQM”; 1997. májusában 
“Biomechanika”; 2000 november “Engineering Design, 
Industrial Design Interaction” posztgraduális nemzetkö-
zi továbbképzésein (1...3 hetes időtartammal) Olaszor-
szágban, a “Bolognai Egyetem” továbbképző központjá-
ban, Bertinoróban. Ugyanitt a “Telemedicína” tovább-
képzés magyar résztvevőinek szervezője, a magyar dele-
gáció “tutora” 1998.-ban. Meghívott előadó „Short 
course of experimental techniques” nyári kurzuson 
University of Western Sydney, Ausztrália, 2007. január, 
2009. márciusában „Tervezés kísérlettel” (Design by 
Experiment) posztgraduális nemzetközi továbbképzésen 
(4 hetes továbbképzés) Olaszországban, a “Bolognai 
Egyetem” továbbképző központjában, Bertinoróban. 

Kutatói munka : a kísérleti szilárdságtan területén 
több, mint 50 db ipari megbízás résztvevője, ezen belül 
30-nak témavezetője a járműipar, acélszerkezetek, 
különleges méréstechnika, beton,- vasbeton szerkezetek, 
műanyag kompozitok vizsgálatainak területén. 1990-es 
"Hannoveri Ipari Vásár"- on  a BME színeiben saját 
tervezésű vizsgáló-eszköz (videó-berendezéshez illesztett 
száloptikás minipolariszkóp) kiállítója. A BME 
„Kompizit Tudományos Tanács” alapító tagja (2001), a 
BME „Biomechanikaí Kutatóközpont” tanszéki 
képviselője (2002), a Központi Kutatólaboratórium 
vezetője (2004. május), a Biomechanikaí Kutatóközpont 
Igazgató-helyettese (2004. október), az átalakult 
Biomechanikai Kooperációs Kutatóközpont (BME 
tudásközpont ranggal) igazgatója 2007. július 1-től. A 
Biomechanikai Kutatóközpont GVOP Projektjének 
(Hosszú élettartamra képes biológiai integrációjú izületi 
implantátumok kialakításának kutatás-fejlesztése, GVOP-
3.1.1 – 2004 – 05 - 0357/3.0) társ-kidolgozója és projekt 
koordinátora (2005…2008). OTKA témavezető: 1991. - 
1995- időszakra, valamint 1997 - 2000 időszakra nagy-
rugalmasságú, valamint szálerősítésű műanyag 
(kompozit) anyagok, valamint azok 
anyagtulajdonságainak vizsgálata tárgykörökben (kiváló 
és jó minősítéssel). 

Publikációk: 1984-óta több mint 60 hazai és nemzet-
közi tudományos konferencia előadója, 50 konferencia 
szervező és tudományos bizottságának tagja, a kísérleti 
mechanika, valamint a biomechanika szakterületén. Meg-
jelent dolgozatok száma mindösszesen 170 db, (lektorált 
80 db) ebből magyar nyelvű 75, idegen nyelvű 95. Hi-
vatkozások száma: 57. 

Ipari gyakorlat : 1970...73. MALÉV, fejlesztő mér-
nök. Tématerületek: repülőgépek üzemeltetésének és kar-
bantartásának különleges kérdései, új karbantartási rend-
szerek (állapotfüggő, 1972) kidolgozása. 

Társadalmi, egyesületi munka:  
GTE: "Központi Anyagvizsgáló Szakosztály" vezető-

ségi tagja, majd elnöke (1988-tól több ciklusban újra vá-
lasztva...), „Szakosztály Elnöke” (2006-tól), "Feszültség-
mérő Szakbizottság" titkára (1986...), "Nemzetközi Ügyek  
Alelnök"-e 1993 novemberétől, „GTE Főtitkára”  2006. 
márciusától folyamatosan több cikluson át.  

(folytatás a 10. oldalon) 
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A GTE XLII. KÜLDÖTTKÖZGY ŰLÉSÉNEK KITÜNTETETTJEI 
 

 (folytatás a 9. oldalról)  
A “Design for Quality” (DfQ) fórumsorozat hazai szervezője és 
előadója a GTE Feszültségmérő Szakbizottságának keretében,  

MTA: Méretezési Albizottság tagja (1992) óta, MTA Köz-
testületének tagja (15983) 2003. óta, Gépszerkezettani Bizott-
ság tagja (2005. óta),   

MMA: Magyar Mérnök Akadémia tagja 1996 óta, 
GAA: (Gépipari Alkotók Alapítványának) kurátora 1995-től 

2001. között, majd 2005 óta ismét, 
"Danubia-Adria-Symposium" Szervező Bizottságának ma-

gyar tagja (kísérleti mechanikai nemzetközi munkacsoport) 
1993-tól, a magyarországi rendezvények szervezője, a munka-
csoport titkára (2006-tól),  

IMEKO: TC 15 Experimental Mechanics (kísérleti mecha-
nikai) nemzetközi munkabizottság magyar tagja (1991-től), a 
munkabizottság elnöke 2007-től. 

A Magyar Mérnöki Kamara (13-5116 azonosító tagszá-
mon) Gépészeti szekciójának tagja 1997-től, ezen belül tagja a 
“Minősítő Bizottság” – nak, a „Minősítő Bizottság elnöke” 
2005.-től, a Gépészeti Szekció Alelnöke 2007-től, 

Szakfolyóirat szerkesztő bizottsági tagság: Anyagvizsgá-
lók Lapja (AL), Osztrák Mérnökök és Építészek Lapja (ÖIAZ, 
Bécs, Ausztria), Biomechanikai és Biomérnöki Kiadványok 
(Wroclaw, Lengyelország), Strain (International Journal of 
Experimental Mechanics) nemzetközi internetes folyóirat 
(Anglia), Measurement (Németország), Biomechanica 
Hungaria (Magyarország), tagja a GTE újság, a GÉPIPAR 
szerkesztő bizottságának. 

Elismerések: - GTE Egyesületi érem a “Technika Fejlesz-
téséért” 1993, 2004. (GTE), “Irodalmi díj” a Műanyag és Gumi 
szakfolyóiratban megjelent cikksorozatért (“Hazai műanyag 
kompozitok ... témakörben) 1998.-ban, “Az év tanára” hallgatói 
elismerés a BME idegen nyelvű képzésében, 1994, 2001., “Mil-
lenniumi emlékérem” a BME idegen nyelvű képzésében végzett 
kimagasló oktatói munkaért 2000-ben. „Pattantyús Ábrahám” 
nagydíj 2002-ben, kimagasló műszaki és társadalmi tevékeny-
ség elismeréséért (GTE), Széchenyi István ösztöndíj 2003-2006 
(Oktatási Minisztérium), BME Rektori elismerés 2005-ben az 
évtizedes, eredményes „Tudományos diákköri munkáért”, BME 
„József Nádor Emlékérem” több évtizedes, iskolateremtő okta-
tási tevékenységének elismeréséül (2011). 

A GTE Országos elnöksége példamutató egyesületi munkája, 
emberi magatartása és szakmai kiválósága, valamint 
nemzetközi tevékenysége alapján részesíti, az Egyesület veztői 
számára alapított legmagasabb elismerést jelentő, kimagasló 
munkája elismeréséül szolgáló nagydíjunkban, a GTE 
Egyesületi Aranyérem kitüntetésben Dr. Borbás Lajos 
Főtitkár urat. 
 

⇒ GTE ⇐ 
Zárszó: 

Előterjesztések M űszaki Irodalmi Díj 
Kitüntetésekre: 

 

Dr. Balogh Tamás (Polinvent Kft.)  
„Melegen szórható direkt polikarbamid rendszerek 
általános jellemzése” című közleményét, mely a Műanyag és 
Gumi folyóirat 2009. évi 8. számának 305-308. oldalán jelent 
meg. 
 A kétkomponensű polikarbamid elasztomerek a 
korrózióvédõ bevonatok új, dinamikusan fejlõdõ szegmensét 
alkotják. A kutatás célja a potenciálisan felszabaduló és/vagy 
visszamaradó veszélyes anyagok biztonságos lekötése a mát-
rixban, és a fémfelületeken a polikarbamid bevonatok 
tapadóképességének javítása. 2010-ben várható az új 
polikarbamid rendszerek hazai és nemzetközi piaci bevezetése. 
 

Kecskeméthy Géza (Kompozitor Kft.) és  
Csapó József (Kompozitor Kft.)  
„Ipari acélkémény hosszabbítása kompozit szerkezettel”  
című közleményét, mely a Műanyag és Gumi folyóirat 2009. 
évi 7. számának 269-273. oldalán jelent meg. 
 A cikk beszámol egy 2008-ban végzett munkáról, 
ami csak kompozitok alkalmazásával volt megoldható. Kör-
nyezetvédelmi okok miatt egy 60 méter magas acélkéményre 
22 méter magas hosszabbítást kellett felhelyezni, mely az ere-
deti 6,5 méteres átmérőt egyben 2,5 méterre csökkentette. A 10 
tonna súlyú kompozit konstrukciót 100 méter magas daru he-
lyezte az acélkéményre, ahol alpinisták rögzítették. Hasonló 
megoldásról nincs információ. 
 

Dr. Matolcsy Mátyás (Gépjármű Szakosztály)  
A FISITA 2010 Kongresszuson kiemelt sikerességű előadást 
tartott „Analysis of bus accident statistics” címen. Hozzájá-
rult a biztonsági előírások továbbfejlesztéséhez.  
 

Dr. Nagy Vincze (SZIE)  
A FISITA 2010 Kongresszuson megjelent „The  information 
content of the automatic gear boxes” című előadásért, az 
általuk kifejlesztett adatkiolvasási és diagnosztikai rendszer 
ismertetéséért Dr. Nagy Vincze, Dr. Nagy Z., Szauter Ferenc és 
Bognár R. alkotóközösségben.  
 

Szauter Ferenc (SZIE)  
A FISITA 2010 Kongresszuson megjelent „The  information 
content of the automatic gear boxes” című előadásért, az 
általuk kifejlesztett adatkiolvasási és diagnosztikai rendszer 
ismertetéséért Dr. Nagy Vincze, Dr. Nagy Z., Szauter Ferenc és 
Bognár R. alkotóközösségben.  
 

A kitüntetések átadásával befejeződött közgyűlési ünnepi rész végén, dr.Takács János elnök azzal zárta le a megemlékezéseket, hogy 
köszönetet mondott mindazon kitűnteteknek, akik az egyesület érdekében áldozatkész tevékenységet folytattak, bízva abban, hogy a 
jövőben is számítani lehet majd munkájukra.   ⇒ GTE ⇐ 

„EuroNanoForum 2011”, kontinensünk nanotechnológusai találkoztak Budapesten 
Európának le kell győznie a világot ötletekben,innováció- 

ban, hangsúlyozta Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium stratégiai államtitkára az Európai Kutatási Tanács 
(ERC) budapesti konferenciáján. A féléves EU elnökség 
megtisztelő keretében, a vele párhuzamosan megrendezett 
EuroNanoFórumon, május 30-a és június 1-je között, a magyar 
fővárosra figyelt az egész világ. A rendezvényen közel ezer főt 
megmozgatva, 350 kétoldalú találkozón tárgyaltak az 

együttműködési lehetőségekről a partnerek, amelynek fő célja az 
volt, hogy a vezető kutatók megszabják, 2020-ig milyen irányban 
haladjon a tudományág Európában. A Nemzeti Innovációs Hivatal 
(NIH) és a finn Spinverse cég által szervezett uniós rendezvény 
résztvevői megismerkedhettek a legújabb kutatási eredményekkel, 
azzal, hogy az elektronikában alkalmazott sziliciumot leváltja a 
„grafén”, és eljön a „nanokarbonkor”. Az is kiderült, hogy sok sci-
finek hitt fejlesztés megvalósulása reális közelségben van. 



 

 
GÉPIPAR 2011. 03. SZÁM, MÁJUS-JÚNIUS                 11 

EGYESÜLETI ÉLETÜNK HÍREI 
 (folytatás a 10. oldalról)  

 

28th Danubia-Adria-Symposium  
a kísérleti mechanika területén 

2011. Szeptember 28 – Október 01. 
Siófok, Magyarország 

 
 

Az 1983-ban indult (DAS) rendezvénysorozatban, 
Gödöllő, Sopron, Győr után, a negyedik alkalommal ad 
otthont hazánk a kisérleti mechanika kutatóinak és alkal-
mazóinak, a jelenlegi tudásunk szerinti legkorszerűbb 
géptervezői analitikai eljárások bemutatására. A Visegrádi 
Alapítvány által támogatott rendezvény társszervezői:  
Austrian  Society of Experimental Strain Analysis 
(ASESA); Croatian Society of Mechanics (HDM); Czech 
Society of Mechanics (CSM); Germany Federal Institute 
for Materials Research and Testing (BAM); Italian  
Association for Stress Analysis (AIAS); Polish Committee 
for Mechanics of the Polish Academy of Sciences 
(KMPAM);  Romanian Association for Experimental 
Stress Analysis (ARTENS); Serbian Society of Mechanics 
(SSM); Slovak Society of Mechanics (SSM); Slovenian 
Society of Mechanics; 

A rendezvényt, amelyen részt vesz valamennyi „viseg-
rádi” tagország, neves tagokból álló Tudományos Bizottság 
szervezi és irányítja: 
Ausztriából: 
 

J. Eberhardsteiner (Vienna) 
W. Eichlseder (Leoben) 

Horvátországból: 
 

I. Alfirevic (Zagreb) 
D. Semenski (Zagreb) 

Cseh Köztársaságból: 
 

F. Plánička (Plzen) 
M. Růžička (Prague) 

Németországból: W. Daum (Berlin) 
Magyarországról: L. Borbás (Budapest) 
Olaszországból: 
 

F. Cosmi (Trieste) 
G. Nicoletto (Parma) 

Lengyelországból: 
 

R. Będziński (Wroclaw) 
L. Dietrich (Warsaw) 
M. Szata (Warsaw) 

Romániából: 
 

N. Iliescu (Bucharest) 
S. D. Pastrama (Bucharest) 

Szlovéniából: I. Emri 
 

Szerbiából: 
 

M. Ognjanovic (Belgrade) 
M. Zivkovic (Kragujevac) 

 

Szlovákiából: O. Bokůvka (Zilina) 
P.  Palček (Zilina) 

A rendezvénysorozat célkitűzése : 
A Duna-Adria Szimpózium sorozat a kísérleti 

mechanika szakterületein lehetőséget, fórumot biztosít 
mérnökök, kutatók, egyetemi oktatók és Ph.D. hallgatók, 
ipari szakértők számára bemutatni és megbeszélni a 
jelenlegi tudományos és gyakorlati problémáikat, a tu-
domány vonatkozó szakterületének legújabb eredményeit, 
azok bemutatásával. A rendezvény fórumot biztosít a 
különböző kísérleti eljárások elméleti és gyakorlati 
kérdéseinek felvetésére, különösen fókuszálva a 
szerkezetek megbízhatóságának, élettartamának 
meghatározására, kiemelten a hibrid eljárások  szerepének 
hangsúlyozására. A rendezvényre a résztvevők, az alábbi 
részletezett témakörökben jelentettek be előadásokat: 
- hagyományos valamint különleges méréstechnika alkal-

mazások a kísérleti mechanika területéről, 
- jelfeldolgozás, mérési adatok kezelése, 
- kísérleti eljárások, számítási módszerek helye, szerepe, 
- különleges mérési eljárások a biomechanika szakterületén, 
- fáradás és megbízhatóság, anyagtulajdonságok; 
- mérnöki alkalmazások, szerkezetvizsgálatok. 

A rendezvénysorozat nyelve angol, a kiadvány is an-
gol nyelven készül. A szerzők munkájukat, az előírások 
szerint elkészített absztrakt formájában juttatták el a szerve-
zőknek. A kiadvány papíralapú,, valamint elektronikus 
adathordozón (CD, pendrive) is elérhető. lesz  

A rendezvénnyel kapcsolatos információk a: 
www.gteportal.eu/das2011 honlapcímen találhatók. A 
szinpózium színhelye Siófok a  Magistern szálloda.  

 

KÖSZÖNTJÜK ÚJ TAGJAINKAT 
 

Az Országos Elnökség 01/04/2011. (04.12.) GTE OE, illetve 
01/07/2011. (07.12.) GTE OE Határozataival felvett új egyesü-
leti tagok névjegyzéke:  
1. Dr. Budai István Hajdú-B.m.Szerv. 1977. 

 R Debreceni Egyetem 
2. Dr. Bánó Imre  Repülőgép Szo. 1939. 

 NY Aeroconsult 
3. Vasinka István  Csepeli Szervezet 1944. 

 NY Nyugdíjas 
4. Felhő Csaba  Gyártási Rendsz.Szo. 

 I Miskolci egyetem 
5. Sztankovics István Gyártási Rendsz.Szo.1987. 

 I Miskolci egyetem 
6. Molnár Viktor  Gyártási Rendsz.Szo.1980. 

 I Miskolci egyetem 
7. Bodnár Krisztina Gyártási Rendsz.Szo.1983. 

 I Miskolci egyetem 
8. Ráczkövi László Gyártási Rendsz.Szo. 1980. 

 I Miskolci egyetem 
9. Szabó Gergely  Gyártási Rendsz.Szo.1983. 

 I Miskolci egyetem 
 

 
10. Ráthy István  Hajdú-B.m.Szerv. 1958. 

 R Kromberg Kft. 
11. Kotroczó Péter  Házt.Gépek Szo. 1969. 

 R Electrolux Kft. 
12. Boér Sándor  Csepeli Szervezet 1944. 

 NY Nyugdíjas 
13. Czampa Miklós Gyártási Rendsz.Szo. 1988. 

 I BME hallgató 
14. Haraszkó Csaba Gyártási Rendsz.Szo.1985. 

 I BME Gyárt.tud.Tsz. 
15. Nagy Gyula  Hegesztési Szo. 1959. 

 R Weldtech Kft. 
16. Szakács Annamária Hegesztési Szo. 1970. 

 R GTE 
17. Dr. Mohácsi Gábor Hegesztési Szo. 1954. 

 R Krause Kft.  
18. Oláh Róbert Gyula Borsod m. Szerv. 1984. 

 I Admatis Kft. 
19. Toma András  Borsod m. Szerv. 1983. 

 I Robert Bosch Kft. 
   (folytatás a 12. oldalon) 
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A GTE EGRI SZERVEZETÉNEK ÉLETÉBŐL 
 

(folytatás a 11. oldalról) 

A palackba zárt ”szellem”! 
 

 
A Műszakik csapat járműve 

 
Egerben idén negyedik alkalommal szabadult ki az 

„alkotó szellem” a tíz literes palackokból. A IV. 
Nemzetközi Rexroth Pneumobil Versenyen ismét 
bebizonyította a jövő műszaki értelmisége, hogy az 
evolúció igaz a „műtudományokra” is.  

Mi is az a Pneumobil? A hazai Rexroth vállalatok az 
egri Bosch Rexroth Pneumatika Kft. és a budapesti Bosch 
Rexroth Kft. immár négy éve hirdeti meg műszaki 
felsőoktatási hallgatók számára ezt a megmérettetést. A 
feladat egy pneumatikus hajtással ellátott jármű tervezése 
és kivitelezése. A Pneumobilok négy különböző 
versenykategóriában mérik össze a tudásukat. A 
legrangosabb ezek közül a konstrukció eredetisége, ahol a 
zsűri a versenykiírás feltételeinek való megfelelést, a 
tervdokumentációt, a pneumatikus kapcsolást, innovációs 
tartalmat, ötletes megoldásokat, megjelenést és design-t 
vizsgálja és hozza meg a döntését. A járművek fizikai 
teljesítőképességüket három futamban bizonyíthatják. Az 
úgynevezett „távolsági futam”  a légszekerek 
hatótávolságát teszi próbára. A két köbméter levegővel úgy 
kell gazdálkodni, hogy a minimum 12 km/h átlagsebesség 
mellett a legtávolabb eljusson. Az „ügyességi futam” a 
motor és a hajtáslánc rugalmasságát, a futómű és a 
vázszerkezet stabilitását teszi próbára úgy, hogy 
hajtűkanyarral és lassítókkal teli pályát a lehető 
leggyorsabban kell teljesíteni. Az utolsó fizikai 
megpróbáltatás a „gyorsulási futam”  amelyen, mint a 
dragster-ek egymás mellet teljesítik a jelen esetben 220 m-
es távot. A verseny már az első alkalomtól kezdve egy 
rangos megmérettetésnek számít a műszaki hallgatók 
között, ezt jól bizonyítja, hogy mára már nincs olyan 
magyar műszaki felsőoktatási intézmény, amely nem vesz 
részt a versenyen. A 2009-es verseny óta már a nemzetközi 
lett a mezőny és 2011-ben már négy romániai egyetemről 9 
csapat rótta a köröket. A verseny megítélése igen pozitív az 
oktatók körében, is és mint mondták: „A hallgatóknak több 
ilyen lehetőség kellene, hogy azok, akik nem csak a 
krediteket és a "papírt" szeretnék megszerezni lehetőségük 
legyen komplex feladatok megoldására. A közös munka jó 
csapatépítő tréning, amelynek hasznát a hallgatók talán ma 
még nem látják, de az első munkahelyükön hatalmas 
előnnyel indulnak. A gépépítés a teljes mérnöki spektrumot 
felöleli, az első ötlettől a forrásgyűjtésen, 
költségoptimalizáláson, tervezésen és gyártáson át a 
tesztelés és az átadásig.” Erre a műszaki versenyre 
nemcsak a rendező vállalatok, hanem mi GTE tagok is 
büszkék lehetünk. A verseny ötletadója és a szervezők  

 
lelkes csapatának nagy része is tagja a GTE Egri 
Szervezetének, valamint Gépjármű Szakosztály az első perctől 
képviselteti magát zsűriben és kupával díjazza a legkreatívabb 
megoldásokat. Visszatérve a 2011-es eredményekre, idén is 
születtek rekordok és láttunk meghökkentő megoldásokat. A 
zsűrinek igen nehéz dolga volt műszaki értékelésnél, mert a 
többszörös expanzió elvén működő motortól a duplázott 
rúdsebességű szerkezeten keresztül a forgótárcsás motorig 
minden létező (és nem létező) motorelrendezés megtalálható 
volt a mezőnyben. A műszaki kategóriát végül a BME 2 
rajtszámú Műszakik csapata nyerte, egy szépen kivitelezett 
háromkerekűvel. A jármű egyik érdekessége volt, hogy a 
hengerek levegőellátását útszelepek helyett vezérelt 
gyorsleürítő szeleppel oldották meg és egy saját készítésű 
elektronikával bírták működésre. A hosszútávú futam győztese 
a Debreceni Egyetem csapata, a Széllovagok, az idei rekord 
10501 m két köbméter levegővel. Az ügyességi pályán sem 
találtak ellenfélre a Debreceniek, ők vették a leggyorsabban az 
akadályokat. A gyorsulási futam a BME színeiben induló és 
tradicionálisan négy éve egyes rajtszámot birtokló 
Gyalogkakukk csapata szerezte meg, akik ez alkalommal 
hazavihették a „Rexroth Legjobb Pneumobilja” címet is. A 
GTE különdíját idén a SAPIENTIA Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem Prérifarkasok csapata nyerte el, akik 
Marosvásárhelyről érkeztek. Az versenyről további információ 
található: www.pneumobil.hu 
 

 
A GTE különdíj átadása 

Bolyki Ferenc 
⇒ GTE ⇐⇐⇐⇐ 

 
Ha megállod nevetés nélkül, nagy baj van!    

Versenyszellem, erősítő gyakorlat 50 év felett 
 

Mindazok számára, akik már hatvanon felül vagy éppen alatta 
vannak, itt van egy titkos gyakorlat: hogyan erősítsük meg a kar- 
és vállizmainkat?  
Egy- egy héten háromszor kell csinálni, és csodákat művel! 
1. Kezdd azzal, hogy állj ki a hátsó udvarra, vagy a szabad 

levegőre egy-egy 5 kilogramos krumpliszsákkal a kezedben.  
2. Nyújtsd ki a karjaidat a két oldaladra, és tartsd ki 

vízszintesen, amilyen hosszan csak bírod. 
3. Néhány héttel később cseréld fel az 5 kilós zsákot 10 kilósra, 

majd később 20 kilósra és utána 30 kilósra. Ha sikeresen 
eljutottál erre a szintre, tartsd ki legalább egy percig! 

4. Ezen a szinten azután elkezdhetsz beletenni néhány darab 
krumplit is a zsákokba, de légy óvatos, nehogy túlerőltesd 
magad! 
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A GTE JOGI TAGVÁLLALATAINAK SIKEREI 

Bemutatkozik a Bosch Rexroth 
Pneumatika Kft., Eger  

 

 
 
Kellemes körülmények között és kellemes hangulatban 
fogadott az egri irodájában Mátrai Géza úr, a Bosch Rextroth 
Pneumatika Kft. vezérigazgatója. Rövid ismerkedés 
keretében beszélt a gyár múltjáról, történetéről, elvezetve a 
mai modern technológiával felszerelt Bosch Rexróth gyárig, 
majd rátértünk a szokásos témára, az interjúra. 

Mikor kezdődött a Bosch Rexroth és a GTE közötti 
kapcsolat? 
Erre a kérdésre nem könnyű válaszolni, mivel a 

jelenlegi Bosch Rexroth Pneumatika Kft. ha nem is 
jogutódja, de mindenképpen szakmai folytatója az annak 
idején Mecman kooperációként ismert pneumatika 
gyártásnak, amely az egri Finomszerelvénygyárban indult 
1967. őszén. Pontosan nem tudom, hogy a 
Finomszerelvénygyár (Berva) GTE szervezete mikor alakult, 
de arra gyanakszom, hogy a GTE megalakulásához igen 
közeli időpontban. Annak mindenképpen tanúja voltam, 
hogy a Finomszerelvénygyári GTE szervezet és annak 
vezetői nem csak a gyári GTE munkában jeleskedtek, hanem 
a heves megyei és egri szervezetnek is motorjai voltak. 
Mivel a jelenlegi gyárunkban igen sok valamikor „bervai” 
munkatárs dolgozik, többen megőrizve GTE tagságukat is. 
Elég, ha csak Tamás Endrét említem, aki a városi GTE 
szervezet vezetőjeként is tevékenykedett még nyugdíjba 
vonulása után is, egészen a mai napig. A Bosch Rexroth 
Pneumatika Kft. azonnal belépett a jogi tagvállalatok körébe, 
ebben a munkában jómagam is részt veszek. 

Milyen hatással van a GTE a jelenlegi 
munkájukra? 
Nem mondhatnám, hogy a GTE jelenleg aktív 

befolyással bír a munkánk nagy részére. A jogi tagvállalati 
viszony bizonyos támogatói, a szervezetet erősítő 
együttműködést jelent, de szakmailag ez egyelőre kimerül a 
többi tagvállalattal kölcsönösen lebonyolított, igen hasznos 
tapasztalatcserékben, amelyeket a jövőben is szeretnénk 
fenntartani. 

Tapasztalta-e a GTE tagság előnyeit? 
A jelenlegi formában inkább csak annak az eredményét 
élvezzük, hogy a gépipari társadalom aktív tagjai vagyunk, 
de sokat kell még tenni annak érdekében, hogy a GTE a régi, 
90-es évekig tartó hasznossági fokát elérjük.  

Személy szerint tagja-e a GTE-nek?  
Most néztem utána, 1982 és 1994 között voltam 

személy szerint is igazolt tagja a GTE-nek, nem tudom 
pontosan miért szűnt meg a tagságom. Talán én is azok közé 
tartozom, akiket a vállalati átalakulások, tulajdonos váltások 
észrevétlenül szakítottak ki a GTE szervezetből és az új világ 
új kihívásai háttérbe szorították a gépipari közösségnek ezt a 
formáját. 

A Bosch Rexroth és a GTE közötti kapcsolatukban 
merültek-e fel problémák? Ha igen, milyen téren? 

Nem tudok arról, hogy bármiféle problémák merültek 
volna fel a GTE és a vállalatunk között. Ahogy már 
említettem, a jogi tagvállalatok sorába azonnal beléptünk, 
amint erre alkalom nyílott. Meg kell azonban említenem, 
hogy az egyesületi élet már nem hasonlít arra, amelyet 
megszoktunk a GTE viruló időszakában. Ennek nyilván van 
magyarázata, de elfogadni ezt a helyzetet nem kellene.  

Van-e javaslata a Bosch Rexroth és a GTE között 
lévő kapcsolat hatékonyságának növelésére? 
Lenne-e elképzelése vagy javaslata a GTE 
struktúrájának esetleges változtatására? 
A javaslatom, amelyet a Bosch Rexrothnál már 

részben megvalósítottunk az, hogy fiatalítsuk meg a 
szervezetet a lehető leggyorsabban. Hozzuk létre a vállalati, 
városi szervezetek  megfiatalított közösségeit. A vállalatunk 
fiatal mérnökeinek bevonásával az egri szervezetet 
megújítottuk. A környékbeli gépipari vállalatok idősebb és 
fiatalabb GTE tagjait mozgósítottuk, új tagok léptek be a 
szervezetbe és határozott tervekkel kezdtük meg a GTE élet 
újraszervezését, dinamizálását. Azt javasolom a GTE 
vezetésének, hogy a helyi szervezetek „újraélesztésével” a 
központi erőfeszítések decentralizálásával adjanak új 
lendületet a GTE megújulásának, az ismét nagy 
megbecsülésnek örvendő műszaki értelmiség országos 
szerveződésének. Hívjuk meg a megújult egri szervezet 
vezetőit és kérjük ki a javaslataikat, amelyeket az 
újjászervezés során szerzett tapasztalataikra alapoznak.  

Az INSIDERLOCAL – ban olvasottak alapján a 
Bosch Rexroth dolgozói a legnagyobb odaadással 
végzik a munkájukat, amelyben nagy szerepe van a 
rendszeres továbbképzésnek. Milyen szerepe van 
ebben a GTE-nek? 
Azt kell közölnöm, hogy a képzésekben eddig 

túlnyomórészt a Bosch belső erőforrásaira támaszkodtunk és 
a Bosch által megkövetelt (gyakorlatilag kötelező) 
tematikára építettünk. Azt hiszem ez nincs másképp a többi 
külföldi tulajdonú vállalatnál sem. A teljes vállalati képzési 
struktúra rendkívül alaposan, központi irányelvek és 
gyakorlati kívánalmak figyelembevételével van kialakítva. 
Gyakorlatilag nagyon kicsi a helyi mozgástér ennek a 
megváltoztatására. Nem is hiszem, hogy ezt célul kellene 
kitűzni. Inkább azt kellene megnézni, hogy a GTE képzési 
struktúrája hogyan illeszkedhetne a vállalati képzésekhez, 
hogyan egészíthetné ki az erős vállalati struktúrát. Talán a 
szakmai alapképzésekben van több lehetőség. A 
nagyvállalati termelési, minőségbiztosítási és logisztika 
rendszerek képzési rendszerébe való bekapcsolódásra én nem 
látok nagy lehetőséget, ismerve a vállalatok működési 
struktúráit, képzési alapelveit. Hagyományos tanfolyamokkal 
erre semmi esélyt nem látok. Csak ténylegesen nagy értéket 
képviselő képzési csomaggal, és a képzéseket tartó, nagy 
szakmai tekintélyű személyekkel lehet versenyképes 
ajánlatot tenni a vállalatok számára. A vállalatok személyzeti 
osztályait a legkorszerűbb tájékoztatási anyagokkal kell 
megkeresni. 

Mint a város jelentős gyárának egyik vezetője, 
milyen kapcsolata van a város vezetésével? 
Egy Eger méretű városban nincs is más lehetősége a 

vállalat vezetőségének, minthogy szoros kapcsolatot ápol a 
város vezetőivel, tudományos, kulturális és gazdasági 
szereplőivel.Miután a vállalat már évtizedek óta a város 
gazdasági életének egyik fontos résztvevője, 
hagyományosnak mondható a város vezetőivel folytatott 
sokrétű kapcsolat. Támogatjuk a várost minden olyan téren, 
ahol azt jónak, a város társadalma számára hasznosnak 
véljük. A város vezetősége is rendszeresen kikéri a 
véleményünket a város fejlesztési irányait érintő 
kérdésekben. 
               (folytatás a 14.oldalon) 
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(folytatás a 13. oldalról)  
Ön szerint van-e a GTE-nek jövője, a jelenlegi gazdasági 
viszonyok között? 
Igen, határozottan úgy vélem, hogy egy megújult, a német és 

más országok műszaki, gépipari szervezeteinek mintájára 
megszervezett és szakmai tekintélyében megerősödött GTE-nek 
komoly jövője van. A műszaki pálya presztízsének újbóli 
felívelése, a műszaki felsőfokú oktatási intézményekkel, a fiatal 
műszaki értelmiséggel kialakított hatékony együttműködés és 
partneri kapcsolat megalapozhatja a GTE jövőjét. A vállalatok 
műszaki szakembereinek  bevonása ezt a folyamatot csak tovább 
erősítheti. Természetesen szükség van arra is, hogy a kormányzati 
szervekkel olyan megállapodás szülessen, amely a gépipari 
egyesületek jövőbeni funkcióit, feladatköreit egyértelműen rögzíti. 
 

Megköszönöm a vezérigazgató úr mindenre kiterjedő 
részletes válaszait, amelynek pozitív hangvétele példaként szolgál a 
gyár és a GTE közötti jövőbeli együttműködés számára. 

Novodonszky 

⇒ GTE ⇐ 
 

Az Óbudai Egyetem óriási sikere Brüsz-
szelben 

 

 
 

Az Európai Unió ünnepnapjához kapcsolódóan május el-
ső hétvégéjén az uniós tagországok kormányait képviselő Ta-
nács, a választott képviselőkből álló Európai Parlament, vala-
mint az uniós végrehajtó szerv, az Európai Bizottság épületei 
minden érdeklődő számára szabadon látogathatók voltak. 

A május 7-ei rendezvénysorozat keretében Brüsszelben, 
az EU Justus Lipsius, németalföldi humanista gondolkodóról 
elnevezett épülettömbjében a soros elnökséget adó Magyaror-
szág is bemutatkozott.  

A több ezer kilátogatott érdeklődő megtekinthette a „Pil-
lantás Magyarországra” című kulturális és történelmi bemuta-
tót, az „Innováció Magyarországon” című kiállítást, melynek 
kiemelkedő attrakcióját jelentette az Óbuda Egyetem „Múlt és 
jövő” című bemutatója. 

Óriási érdeklődés kísérte az 1922-es gyártású, az egyetem 
hallgatói és oktatói közreműködésével restaurált Ford T-
modellt, melyet az intézmény világhírűvé vált tanulója, Galamb 
József tervezett. Az évszázad autójának választott jármű mellett 
− mintegy átvezetve a XXI. századba a látogatót – mutatták be 
a Shell Eco-marathon Europe-ra a hallgatók által épített 2010-
es modellt. Az Óbudai Egyetem prototípus kategóriában indult 
autója az elmúlt évi versenyen 1 liter üzemanyag energiájával 
333 km távolságot tett meg. 

 
 

A közönség találkozhatott Juhász Rolanddal, a bajnok 
Anderlecht magyar sztárfutballistájával, valamint Kovács Péter 
világbajnok és Karászi Roland freestyle focistákkal és Perge 
Olivér Rubik-kocka bemutatójával. 

Herman Van Rompuy, az EU állam- és kormányfői taná-
csának állandó elnökét az Óbudai Egyetem kiállítási területén 
Dr. Rudas Imre professzor, az egyetem rektora fogadta, aki 
bemutatta az egyetem tanulói két évszázadot átívelő innováció-
jának e két meghatározó alkotását. Rudas professzor az „Ipar-
tanodától egyetemig – From the Industrial School to the 
University” című, a több mint 130 éves intézmény történetét 
bemutató könyvet adta át Van Rompuynek. Vargha Ágnes 
nagykövet kíséretében érkező Herman Van Rompuy elnök úr 
gratulált a kiemelkedő teljesítményhez, és további sok sikert 
kívánt. 

⇒ GTE ⇐ 

Flextronics – álláslehetőség 
 
Tisztelt Olvasó! Nagy Milán vagyok, a zalaegerszegi Flextronics 
International Kft.  HR Specialistája. Cégünk az elektronikai 
gyártási szolgáltatások (EMS) egyik vezető cégeként innovatív 
tervezést és magas szinvonalú termék-előállítást nyújt hét iparág 
számára: autóipar, számítástechnika, fogyasztói elektronika, ipari 
technológiák, infrastruktúra, orvosi műszerek és mobil 
kommunikáció. 

Megkeresésem célja, hogy figyelmébe ajánljam 
minőségbiztosítási területen lévő nyitott pozícióinkat, melyek talán 
felkelthetik érdeklődését. A pozíciók részletes leírását csatolt 
fájlban találja. (QSA Eng.; QA Eng) 
QUALITY ENGINEER 

The role in which we want to challenge you 
The Quality Engineer is responsible to providing guidance 
for the team to ensure 
excellent quality level of the products and minimize the risk 
of quality defects through 
the life cycle of the product (from NPI till phase out). 

SUPPLIER QUALITY ENGINEER 
The role in which we want to challenge you 
Implement, run, control and maintain SQA activities in order 
to provide required material quality 
in accordance with corporate policies, quality standards and 
customer requirements. 

Kérem, amennyiben valamelyik pozíció felkeltette érdeklődését, 
vagy bármilyen további információra van szüksége, úgy a a lenti 
elérhetőségeken vegye fel a kapcsolatot velem, hogy 
megbeszélhessük a továbbiakat. 

Ha nem érdeklik a lehetőségek, úgy elnézését kérem, amiért 
ismeretlenül levelemmel zavartam. 
Tisztelettel: 

Nagy MilánHR Specialista 
Flextronics International Kft. 
Posta utca 63.8900 Zalaegerszeg 
+36 30 395 40 79 Milan.NagyZAL@hu.flextronics.com 

⇒ GTE ⇐ 
Pandur János  
okleveles gépészmérnök, az MTA Izotóp Intézet nyugalmazott 
tudományos munkatársa, a GTE Műanyag szakosztályának 
évtizedeken át vezetőségi tagja, életének 84. évében elhunyt.  
Emlékét kegyelettel megőrizzük. 
 
a GTE Műanyag szakosztálya 

⇒ GTE ⇐ 
(folytatás a 15. oldalon) 



 
GÉPIPAR 2011. 05.-06. SZÁM, MÁJUS-JÚNIUS         15  

A GTE SENIOR FÓRUM HÍREI 
 

 

OKTATÁSPOLITIKAI EL ŐADÁS A GTE-BEN 
 

A SENIOR Fórum meghívására a Gépipari Tudomá-
nyos Egyesületbe látogatott dr. Vancsó Ödön, a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium Felsőoktatási Főosztály főosztályveze-
tő helyettese, hogy előadást tartson a hazánkban felmerülő 
aktuális, oktatási problémákról. 

Dr Bognár Zoltán a SENIOR Fórum titkára nyitotta 
meg, ill. ismertette, az előadás programját. Dr.Vancsó Ödön 
bevezetőjében elmondta, hogy az elmúlt húsz évben jelentős 
(visszaesés) értékátrendeződés következett be az oktatásban 
akár az egyetemi szintű, akár az alsóbb szintű szakmai képzés 
területén. A fiatalok, a kevésbé „munkaigényes”, lehetőleg 
látványos, divatos szakmákat keresik, ahol kevesebb munkával 
többet lehet keresni. Ennek következtében, kevés a felsőfokú 
végzettséggel rendelkező műszaki szakember, akikre betöltet-
len munkahelyek várnak. Pl. Kecskeméten az épülő Mercedes 
gyár 600 mérnök jelentkezését várja, viszont a jelentkezők 
száma, eddig mindössze 8 fő volt. Sajnos nem csak a mennyi-
ségről, a minőségről is beszélni kell. Egy időben bevezették az 
emelt szintű érettségit, amely az egyetemi felvételit váltotta ki. 
Ennek köszönhetően lényegesen többen kerültek be az egye-
temekre, viszont az oktatás és a tudás minősége, lényegesen 
felhígult.  

Jelenleg alakulóban van egy új felsőoktatási törvény, 
amely arra tendálja a fiatalokat, hogy ne csak a divatos, 
kevésbé munkaigényes egyetemeket, főiskolákat vegyék 
igénybe, hanem a kevésbé nagy lehetőségeket nyújtó intézmé-
nyeket is. Pillanatnyilag az oktatás területén u.n. tűzoltás 
folyik, mivel se pénz, se ember, sem megfelelő kialakult 
koncepció nincsen. Ezért készül egyszerre új felsőoktatási, 
közoktatási törvény, tanár életpálya modell, amelyek arra 
inspirálják a fiatalokat, hogy merjenek erre a pályára menni, 
mert lesz jövője. Sokat rontott a helyzeten az u.n. bolognai 
szisztéma elsietett bevezetése, amelyek értelmében olyan 
dolgokat vittek bele az alapképzésbe, amelyeknek nem ott lett 
volna a helye. Ha jól meggondoljuk, azért meg volt ennek a 
szisztémának az előnye is. Aki három évet végzett egy 
felsőoktatási intézményben, maradhatott egy szakmai közép-
kádernek. Ha viszont nagyobb tehetséggel, tudással bírt, 
folytathatta a tanulást további két évig, és felsőfokú, egyetemi 
végzettséget szerzett. A másik fontos információ, hogy a 
felsőfokú szakképzést teljesen betólták a felsőoktatásba, tehát 
a jövőben egy-két éves felsőfokú szakképzéseket nem szakkö-
zépiskolákban, hanem kizárólag főiskolákon, egyetemeken 
fogják meghirdetni. Pl. mérnökasszisztens képzés. Ezután 
teljesen nyitva lesz a pálya, hogy melyik felsőoktatási intéz-
mény talál a munkaerőpiac számára olyan fontos, igényelt 
szakképzést, amelyre lesz elegendő jelentkező. Ez kikerül az 
ügyekért felelős minisztérium irányítása alól és a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium hatáskörébe fog kerülni. Lényeges 
szempont, hogy gyakorlatban használható tudású embereket 
bocsássanak ki. A továbbiakban szó volt arról, hogy alapkép-
zést, felsőfokú szakképzést és mesterképzést csak egyetem, ill. 
főiskola nyithat meg. Egy egyesületnek csak akkor lesz 
lehetősége ilyen szintű tanfolyamot indítani, ha egy felsőfokú 
intézménnyel kooperál. A szakirányú továbbképzésre ugyan-
ezek a paraméterek vonatkoznak. A „sima” továbbképzést, 
amely 30, 60, 90, 120 órás kurzusokat jelent, az Oktatási 
Hivatalnál kell akkreditáltatni. Ebből senki nincs kizárva. 
Viszont az akkreditálásban két párhuzamos vonal fog futni: az 
„alapítási okirat” megszerzésével egy tanfolyami 
programakkreditációval lehet továbbképzésre engedélyt 
szerezni, de annak tényleges lebonyolításához, a megalapított 
tvábbképzésekhez lehet majd pályázati úton az „indítási 
engedély” szerzésével a tanfolyam szervezési jogát elnyerni. 
Végül szó volt a továbbképzésekhez szükséges adminisztráció-
ról és a lehetséges problémákról, buktatókról. 

Dr.Vancsó Ödön úr előadására elsőként dr.Igaz Jenő 
a GTE ügyvezető igazgatója reagált. Kihangsúlyozta, hogy 
szerencsések vagyunk, mert az egyesületünk oktatási elképze-
léseivel teljesen összhangban fogalmaz meg kormányzati 
elképzeléseket. Ismertette továbbá, hogy a szakpolitikával való 
kapcsolatfelvétel érdekében már elég komoly lépéseket 
tettünk. Ennek keretében felvázolta a Gépipari Tudományos 
Egyesület működését, feladatait és kapcsolatrendszerét a 
MANUFUTURE Nemzeti Technológiai Platform mozgalom 
keretében, mint a magyar gép- és feldolgozóipar stratégiai 
kutatás-fejlesztési tervének összeállítói, a javasolt „jövőképet” 
és „kitörési pontokat”. A „Jövő Gyára” koncepciójához fűződő 
oktatási elvárásokat és a „tanuló gyár” fogalmát, a „practing” 
jellegű gyakorlatorientált képzést, az un. „duálképzés” feltét-
elei között. Elmondta, hogy az egyesületünknek akkreditált 
felnőttképzési jogosítványa van ahhoz, hogy OKJ képzéseket 
tudjon végezni. Befejezésül beszélt a GTE tudásközösségeinek 
jövőbeli szakmai továbbképzési lehetőségeiről az „életen át” 
tartó ismeretfelújítás és átképzés, továbbképzés terén. Az 
adódó problémákról is szólt, amelyek sokszor akadályozzák az 
egyesület erdményes működését. 

A következő hozzászóló Wein Ádám volt, aki első-
sorban a továbbképzés hiányosságairól beszélt. Kifejezte, hogy 
a minisztérium soha nem foglalkozott a postgraduális képzés-
sel. A szakmai továbbképzést a multi meg tudja oldani, de a 
kis- és a közép- vállalakozók erre nem képesek. Az ipari 
jellegű kutatóintézetek megszüntetésének következtében pedig 
nincsenek tudásközpontok, ahol a feltett szakmai kérdésekre 
válaszokat kaphatnánk.  

Dr.Macskássy Levente vette át a szót, aki a nyelvtu-
dás fontosságáról beszélt. Már az érettségi bizonyítvány 
kiadását is nyelvvizsgához kellene kötni. A mérnökök újdon-
ságot magyarul csak akkor olvashatnak, ha van hazai szakmai 
folyóirat, vagy megfelelően támogatott szakmai könyvkiadás. 

Dr.Márton Tibor  a szakoktatás problematikájáról be-
szélt. Magyarországnak európai színvonalú szakképzése volt, 
de soha nem vizsgáltuk meg, hogy folytonos reformokra 
szükség volt-e, és hova jutottunk vele?  

Dr.Michaleczky Vilmos a munkalehetőségek biztosí-
tásának fontosságát (firtatta) elemezte és felvetette azt a 
kérdést, hogy vajon mikor fogunk foglalkozni azokkal az új 
területekkel, amelyekre a képzési szükségletet mai tudásunkkal 
még nem ismerjük.  

Dr.Gágyor Pál egyetértve az előző hozzászólóval az 
anyagi problémákról beszélt, arról, hogy naponta 6.5 milliárd 
kamatteher terheli az országot.  

Utolsóként Dr.Igaz Jenő vette át a szót  és arról be-
szélt, hogy hat egyetem az un. pólus projekt kapcsán, a 
regionális egyetemi tudásközpontok keretében milliárdokat 
kapott az országtól, amelyet az un. „kutató egyetemek” 
kialakításának érdekében, a kutatás és az ipar fejlesztési 
igényeinek közelítésére használtak fel. Reméljük ezek a 
befektetések a magasabb színvonalú mérnökképzés jövője 
irányában hatnak. 

Befejezésül dr.Vancsó Ödön elmondta, kellemes 
meglepetés volt számára, hogy az előadása ilyen magasszintű 
reakciót váltott ki a résztvevőkből, mert ténylegesen „tatárjá-
rás” utáni állapotban vagyunk. Mindent megtesz, hogy a GTE 
által felvetett lehetőségeket és problémákat tolmácsolja az 
illetékesek felé és bízik abban, hogy az egyesülettel való 
kapcsolata a továbbiakban is fennmarad.  

Végül dr.Bognár Zoltán köszönetet mondott 
dr.Vancsó Ödönnek, a GTE számára időszerű , kiváló előadá-
sért.  

Novodonszky 
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A GTE EGYKORI ÉS MAI KÍVÁLÓ TAGJAIRÓL EMLÉKEZÜNK ME G 
 

Megemlékezés: 
száz éve született dr. Réti Pál 

 
 

Dr. Réti Pál 
(1911-1997) 

 
Dr. techn. Réti Pál, okleveles gépészmérnök, a műszaki 
tudományok kandidátusa, címzetes egyetemi tanár, 1945 és 1948 
között volt a Magyar Úszószövetség Főtitkára. 
1911. augusztus harmadikán született, Budapesten. A gimnázium 
elvégzése után a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki 
karán szerzett diplomát. 
Sportolói pályafutása is a 30-as évekre tehető. Számos érmet nyert 
a MUOSZ valamint az Egyetemi versenyeken, emlékezetes 
versenye volt a Dunában lebonyolított távúszás, Emellett a 
vízilabda országos bajnokság másodosztályában is játszott. 
Sportolóként, majd sportvezetőként és később, egész élete során, 
hivatásában is, mindig a játék tisztaságát és a fair playt tartotta a 
legfontosabbnak.   
Az Egyetem elvégzése után a Weiss Manfréd gyárban lett fizetés 
nélküli gyakornok, majd véglegesített mérnök. Nyugdíjazásáig is 
itt, a Csepel Vas és Fémművekben dolgozott, mialatt a gyár 
többször nevet váltott. 
1942-ben megházasodott, feleségével 55 éven át éltek boldog 
házasságban, míg a halál el nem választotta őket. Két fiúk született, 
egyikükből orvos, a másikból közgazdász lett. A háborút nagy 
viszontagságok közepette élték túl, miközben a család nagy része 
elpusztult. 
1945-ben lett az Úszószövetség főtitkára. Nehéz idők voltak akkor 
a magyar sportban, mert a vesztes háború miatt egy ideig nem 
vehettünk részt világversenyen. Mint sportvezető, az úszó és 
vízilabda válogatottal többek között Olaszországban és Albániában 
is járt. 1948-ban tisztségéről lemondott, így nem jutott el a Londoni 
olimpiára. A Szövetségtől díszes emléklapot kapott a Londoni 
olimpia emlékére, valamint kitüntették a Magyar Köztársaság ezüst 
érdemkeresztjével. Ezután is, élete végéig figyelemmel kísérte 
úszóink és vízilabdázóink szerepléseit, drukkolva előbb a 
rádiókészülék mellett, majd a tévéképernyő előtt. 
 

 
Az ötvenes évektől kezdve munkásságát a fémek roncsolás mentes 
anyagvizsgálatának szentelte. Kandidátusi fokozatot szerzett. Tanított a 
Műegyetemen és a Műszaki Főiskolán. 1957-ben alapító tagja volt a 
Gépipari Tudományos Egyesületnek és azon belül az Anyagvizsgáló 
Szakosztálynak, melynek elnöke és titkára is volt. Kitüntették a Bánki 
Donát díjjal, és az Egyesületi Éremmel is. 
Egyetemi munkásságának elismeréseként Műegyetemi doktori címet 
nyert. Több kormány - és társadalmi kitüntetést is kapott. A Csepel 
Művekben nyugdíjazásáig vezette az általa létrehozott Anyagvizsgáló 
Intézetet. 
Számos műszaki könyvet és szakcikket irt, könyvei német és orosz 
nyelven is megjelentek, nemzetközi hírű szakember volt, számos 
külföldi konferencián vett részt, Bécsben, Prágában, Varsóban, 
Lipcsében, Berlinben, Hamburgban, Münchenben, Hannoverben, 
Zürichben, Torinóban, Genovában, Milánóban, Firenzében. Mint a 
fémek roncsolás mentes vizsgálatának hazai úttörője és megteremtője, 
munkássága elismeréséül címzetes egyetemi tanári címet kapott, és 
Munka Érdemrenddel tüntették ki. 
Nyugdíjazása után a Láng Gépgyárban és a MÁV Északi 
Járműjavítóban dolgozott tovább. 
1996-ban a Magyar Köztársaság arany érdemkeresztjével tüntették ki. 
1997. október 2.-án halt meg, október 21.-én a Farkasréti Temetőben 
helyeztük örök nyugalomba. 

Réti Péter dr. - Réti Tamás dr. 
 

BME - JÓZSEF NÁDOR EMLÉKÉREM 2011 
 

 
 

A Szenátus ünnepi nyilvános ülése 
A BME Szenátusa ünnepi nyilvános ülést tartott 2011. május 28-án, 
szombaton az Egyetem központi épületének Aulájában. Az ünnepi 
ülés keretében került sor a BME Díszpolgára cím átadására, tiszteletbe-
li doktorrá avatásra, a „József Nádor Emlékérem”, "Az Egyetemért" 
kitüntetés, a Sztoczek József Emlékérem, "Az Egyetemi Ifjúságért" 
kitüntetés, a habilitációs oklevelek átadására, illetve az egyetem új 
doktorainak avatására. 
Dr. Borbás Lajos egyetemi docens urat "József Nádor Emlékérem" 
kitüntetéssel ismerték el. 
„József Nádor Emlékérem" kitüntetés adományozható olyan magyar 
állampolgárságú személyeknek, akik az Egyetemen végeztek vagy 
tanítottak, illetve tanítanak és a haladást elősegítő, műszaki vagy más 
területen kifejtett kimagasló tevékenységükkel hozzájárultak az 
Egyetem jó hírének növeléséhez; olyan vezetőknek, közéleti 
személyiségeknek, akik jelentős támogatást nyújtottak Egyetemünk 
fejlődéséhez. 
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SZERVEZETEINK ÉLETÉBŐL 

A MECHANOPLAST 2010 diplomamunka ösztöndíj pályázat 
eredményhirdetése 

 

A GTE által létrehozott Gépipari Alkotók 
Alapítványa keretében a Műanyag Szakosztály 2000-ben 
alapította a Mechanoplast alkuratóriumát. A tizenegyedik 
alkalommal meghirdetett pályázatra a BME Vegyész- és 
Biomérnöki Karáról 2, Gépészmérnöki Karáról 2, a 
Miskolci Egyetemről 2, a Pannon Egyetemről 1 és a 
Kecskeméti Főiskola GAMF Karáról 3 dolgozat érkezett. 

A bíráló bizottság véleménye szerint a beküldött 
pályamunkák elmélyült munkáról és jelentős 
eredményekről tanúskodnak. A dolgozatok értékelése az 
évek során kialakított egységes szempontok szerint 
történt. A pontozásnál a gyakorlati orientáció 30%, az 
alkalmazhatóság 30%, az általános szakmai színvonal 
25%, a szerkesztés és nyelv 15% súllyal szerepelt. 

A Műegyetem Fizikai Kémiai és Anyagtudományi 
Tanszékének Gumiipari Laboratóriumában tartott előadói 
ülésen mintegy 25 meghívott vendég jelenlétében a 
díjazottak szabadelőadásban számoltak be munkájuk 
eredményeiről és választoltak a feltett kérdésekre. 
 

 
1. ábra. A pályázat nyertesei 

 
I. díjat nyert Kajtár Dóra Andrea „Veszélyes 

folyadékot tároló triplafalú polimer kompozit tartályok 
mátrixanyagának optimalizálása” szakdolgozata. A 
szerző egy gyakorlatias témával foglakozott, nevezetesen 
a triplafalú, üvegszálas kompozitból készült üzemanyag 
tartályokkal. Az anyag, jól összeállított elméleti 
bevezetés után, kiválóan felépített vizsgálatsorozat 
bemutatásával juttatta el az olvasót végül az egyértelmű, 
a gyakorlat számára hasznosítható tanulságok levonásáig. 
Különösen fontos, hogy figyelembe vette a dolgozat 
készítője a manapság nélkülözhetetlen ökológiai 
szempontokat. Kiemelendők a vizsgálati eredményeket 
bemutató táblázatok, nagyon precizen szerkesztett ábrák, 

melyek világosan mutatják az összehasonlítható 
tulajdonságokat, paramétereket. 

II. díjban részesült Nyitrai Attila „Formula Student 
versenyautó szívórendszere polimer mátrixú 
kompozitból” című diplomaterve, mely a Formula 
Student versenyhez kapcsolódik. A feladat, amelyben 
konkrét versenyautó alkatészt kell elkészíteni úgy, hogy 
azzal azután maguk a diákok versenyezzenek kiválóan 
alkalmas a gyakorlati munkába történő 
bekapcsolódáshoz. A diplomázó szakmailag erős 
dolgozatot készített, amelyben pontos leírást adott az 
alkatrészek megtervezéséről, elkészítéséről és a 
szükséges vizsgálatok elvégzéséről. A témához tartozó 
elméleti leírások éppen olyan mélységig mentek, ami jól 
bevezette a gyakorlati munkát. 

III. díjat kapott Ekker Ádám „Alakhiba 
korrekciójának lehetőségei fröccsöntési technológia 
során” című szakdolgozata. A Jelölt az irodalmi 
összeállításban részletesen ismertette a fröccsöntést, a 
gépet, a felhasznált PBT alapanyagot, a 
mérőberendezéseket, valamint a terméket 
(ventillátorház), amelyhez a vizsgálatok kapcsolódtak. A 
dolgozat az alakhibák, vagyis a körkersztmetszettől való 
eltérések és a beszívódási pontok, vizsgálatával és azok 
korrigálásával foglakozik. A hibák kiküszöbölése 
érdekében javasolt technológiai változtatásokkal sikerült 
a termék minőségi javulását elérni. 
 

 
2. ábra. A pályázat résztvevői a kuratórium 

tagjaival 

Dícséretet kapott Dobrovszky Károly „Autóipari 
műanyaghulladékok felhasználási lehetőségei”, Kasik 
Zoltán „Kristályosodás kinetikai tulajdonságok hatása a 
polietilén gázelosztó vezetékek repedéssel szembeni 
ellenállására”, André Csaba „Töltött és töltetlen PA 66 
dinamikus mechanikus vizsgálata”, Tóth Gergely „LDPE 
feldolgozásának reológiája”, Kiss Elek Zoltán „Cellulóz-
acetát reaktív lágyítása ε-kaprolaktonnal”, Bozsó Balázs 
„Belső nyomásmérés műszerezett nyomás 
mérőszerszámmal” és Kincses Mihály „Szénszállal 
erősített poliolefin kompozitok mechanikai 
tulajdonságainak javítása kompatibilizáló adalék 
alkalmazásával” című pályamunkája. 

A résztvevőknek ezúton is gratulálunk és további 
sikereket kívánunk mérnöki munkájuk során. 

Dr. Macskási Levente 
a Műanyag Szakosztály elnöke 
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HÍREK AZ EGYESÜLET ÉLETÉB ŐL 
 

 

Nemzetközi gyakornokokat közvetítő szervezet ajánlata a GTE Jogi Tag Vállalatainak 
 

Az AIESEC, a világ legnagyobb hallgatói 
szervezetként irányít Magyarországra a világ 111 országából 
egyetemet végett diákokat, hogy azok itt töltsék önkéntes 
szakmai gyakorlatukat. Több ezer jelentkező közül 
választják ki a partnereknek a legmegfelelőbb kollégát, akit 
azán a szervezet segítségével adó- és járulékmentesen 
foglalkoztat-hatnának, a diákszervezet nonprofit jellegéből 
adódóan. 

Hogyan történik a gyakornok kiválasztása? 
Szakmai gyakornoki programjukhoz közel 111 országból, 
kiválóan képzett, naprakész nyelv- és szaktudással 
rendelkező, a versenyelőnyt biztosító folyamatokat jól 
ismerő végzős diákok közül lehet választani. A külföldi 
fiatalok tudásuk mellett saját országuk kultúráját is magukkal 
hozzák. Az AIESEC-es szakmai gyakornok kiválasztása a 
magyarországi vállalatok elvárásait alapul véve, a piaci 
igényeknek maximálisan megfelelve, egy mindenre kiterjedő 
szelekciós folyamatot ölel fel, kezdve egy „szakmai” 
interjúval, nyelvi tudásszint felmérésével, kiegészítve igény 
szerinti képesség/kompetencia felméréssel, majd gyakorlat 
orientált tréningek keretében általános AIESEC 
tudásátadással, valamint egy kulturális háttérre vonatkozó 
képzéssel. 

Miben segít a partnereinek az AIESEC? Az 
AIESEC magyarországi szervezete támogatja a hazánkba 
érkező külföldi gyakornokot a tényleges munkába állása 
előtt, alatt és utána is! Vállalja, hogy a lehető 
legzökkenőmentesebbé és legegyszerűbbé tegye a beutazási 
folyamatot, minden adminisztrációt és munkát levéve 
partnereink válláról. 

Gondoskodnak a munkavégzéshez szükséges 
dokumentumok beszerzéséről (vízum, lakhatási engedély, 
stb), a gyakornok lakásának, magyar bankkártyájának, 
telefonszámának elintézéséről. Folyamatosan segítik a 
kapcsolattartást a magyar vállalat és a gyakornok között, az 
első munkanapon személyesen elkísérik diáktársukat leendő 
munkahelyére, a gyakorlati idő során részt vesznek a 
teljesítmény értékelésében, az együttműködés fejlesztésében. 
Nagy figyelmet szentelnek a magyar partnerek 
észrevételeinek, véleményének, annak érdekében, hogy egy 
hosszú távú partnerkapcsolatot építhessenek ki.  

Különösen sok informatikával, gazdaság-
tudományokkal és mérnöki tudományokkal foglalkozó 
hallgató kerül évente Magyarországra és ehhez keresünk 
szakmai partnereket, támogatókat, ennek reményében keresi 
meg Önöket is az AIESEC képviselője. 

Mennyibe kerül egy AIESEC-es szakmai 
gyakornok? Az AIESEC-en keresztül a szakmai 
gyakornokokat költséghatékonyan foglalkoztathatják a 
magyar partnerek, mivel ezt a költséget társasági 
adókötelezettséget érintő kedvezmény formájában tudják 
elkönyvelni. Mindemellett a gyakornok „bérét” 
támogatásként (adó és járulékmentes) fizethetik ki az 
AIESEC szervezetnek, amit az ösztöndíj formájában utal a 
gyakornok részére. A gyakornok teljes havi bérköltsége 
megegyezik egy nettó 82.000 Ft-ot kereső magyarországi 
munkavállalóéval - úgy, hogy nem szükséges neki cafeteriát 
adni és bérszámfejteni sem, minden adminisztrációt az 
AIESEC végez, díjmentesen és a szolgáltatásról, valamint a 
gyakornok fizetéséről számlát ad. 

Kérjük, amennyiben úgy gondolják, hogy akár saját 
vállalatuknak, akár partnereiknek hasznos lehetne az itt 
bemutatott gyakornoki program, illetve szeretnék 
részletesebben is megismerni az AIESEC szervezet 
tevékenységét, működését, éljenek a lehetőséggel, hogy 

egyeztessenek az együttműködéskről. Bízunk abban, hogy 
sikerült felkelteni az érdeklődését, és a jövőben lehetőséget 
fognak biztosítani az AIESEC számára egy személyes 
bemutatkozásra is. 

David Pap 
AIESEC – Corvinus University of Budapest 
Business Evolution Project Member 
Phone:     +36 70 281 72 11 
E-mail:     david.pap@aiesec.net  
Website:  bce.aiesec.hu   

 
Gyárlátogatás 

a Bombardier MÁV Kft.-nél 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A GTE Konstrukciós Szakosztálya gyárlátogatást 
szervezett 2011. május 11.-én a Bomabrider MÁV Kft. 
Gyárába Dunakeszire. A Knorr-Bremse Vasúti jármű Kft. 
17 fős csapatával és néhány szakosztályon kívüli 
résztvevővel 28 volt a látogatók száma. Szakosztályunk 
rendezvényein régen volt utoljára ilyen sok résztvevő. 
Különösen érdekelte a résztvevőket az az impozáns 
teljesítmény, ahogyan egy járműjavítóból, járműgyárrá 
fejlődött a vállalat. 

Megtekintettük a norvég megrendelésre készülő 
személyvagonok gyártását és a MÁV és az olasz vasutak 
részére végzett felújításokat. Megtekintettünk egy IC 
mintafülkét. A nagy csoport tagjait sok minden érdekelte, 
ezért a tervezett 2 órás látogatás majdnem 3 órás lett.  

A Knorr-Bremse csapatát különösen a norvég  
kocsikba beépített fékrendszer beépítése érdekelte, mert 
saját fejlesztésük megvalósítását láthatták. Az új vagonok 
gyártásánál a cég a kocsiszekrényt készíti, a gépészeti 
berendezést külső beszállítóktól szerzi be. A 
felújításoknál a vázszerkezet teljes felújítása mellett 
felújítja, illetve cseréli a gépészeti egységeket.  

Látogatásunk során egy olyan gyárat látogattunk 
meg, amely kapacitását, szakmai felkészültségét tekintve 
alkalmas lehetne a hazai vasúti járműgyártás 
felélesztésére is. Igaz, hogy többségében külföldi 
tulajdonban van, de munkát biztosíthatna magyar 
szakembereknek. A hazai vasúti járműpark jelentős része 
már megérett a cserére. 
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EGYESÜLETI RENDEZVÉNYEK 
 

 

A GTE SZERVEZETEINEK RENDEZVÉNYNAPTÁRA  
MÁJUS-JÚNIUS HÓNAPBAN 

A részletes információk letölthetők a GTE http:// www.gte.mtesz.hu internet címen található honlapjáról. 
 

RENDEZVÉNYEK 
 

MACH-TECH 
Nemzetközi gépgyártás-technológiai és 

hegesztéstechnikai szakkiállítás 
2011. május 17-20., Budapest, Hungexpo 

„MANUFUTURE- JÖV Ő GYÁRA” Konferencia 
május 18. 

 

⇒ GTE ⇐ 
AUTÓBUSZ TANÁCSKOZÁS 

2011. szeptember 8-9., Balatonaliga 
További részletes információk: 

www.gteportal.eu honlapon a rendezvények linkben  
olvashatók. 

 

⇒ GTE ⇐ 
28. Duna-Adria Kísérleti 
Mechanika Szimpózium 

2011. szeptember 28 - október 01., Siófok 
További részletes információk: 

www.gteportal.eu/das2011 honlapon olvashatók. 
 

⇒ GTE ⇐ 
32. Balatoni ankét 

XXI. századi módszerek a korrózió megelőzésére 
a szénhidrogén-, vegyi- és energiaiparban 

2011. október 13-15., Siófok 
További információ: 
Funk Orsolya (tel.: 06-1-201-7380, fax: 06-1-202-0252) 

e-mail: penzugy@gteportal.eu 
Kurucz Botond (tel.: 06-23-552-568, fax: 06-23-552-302) 

e-mail: BKurucz@mol.hu 
 

⇒ GTE ⇐ 
a GTE Háztartási Gépek Szakosztálya  

2011. október 26-27-én  
Jászberényben rendezi meg a 

„ XXIII. Háztartási Készülék Szeminárium „  –ot. 
„Innováció a háztartási készülék iparban” 

Szikra István titkár Kuzén Zoltán 
Háztartási Gépek Szakosztály Házt Gépek  SzO szervező titkár  
Levélcím:  5100. Jászberény,  Levélcím: 5100. Jászberény, 
Ipartrelep  u. Scintilla Kft. Electrolux Lehel Kft. 
Telefon:     06/57/515-340 Telefon:    06/57/416-543  
Telefax:     06/57/515-340 Telefax:    06/57/415-844 
E-mail : szikra.istvan@scintilla.hu; zoltan.kuzen@electrolux.hu 

 

⇒ GTE ⇐ 
Géptervezők és Termékfejlesztők XXVII. Szemináriuma 

2011. november, Miskolc 
 

⇒ GTE ⇐ 
Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozata, Gépipari Tudo-
mányos Egyesület, Magyar Mérnökakadémia, Műegyetemi 
Sportrepülő Egyesület, Amatőr Repülőgépépítők Egyesülete 

közös rendezésében 
„A magyar repül őipar lehetőségei” 

2011. november 25. Esztergom 
banoimre@aeroconsult.hu 

⇒ GTE ⇐ 

EGYESÜLETI TANFOLYAMOK 
 

VÉGZÉS 
Ezúton tudatjuk valamennyi érdekettel, 

hogy az NSZFI (Nemtzeti Szakképzési és Felnőttképzési Inté-
zet) 2011. május 18.-án kelt, 1-08346/2011. sz. VÉGZÉS-ével 
a Gépipari Tudományos Egyesület AL-0237 lajstromszámon 
nyilvántartásba vett felnőtképzést folytató intézmény 
intézményakkreditációjának hatálya 2011. április 17. napján 
lejárt,  ezért az intézményt az NSZFI- nél vezetett akkreditált 
intézmények nyilvántartásából törölték, a felnőttképzést 
folytató intézmények és felnőttképzési programok 
akkreditációjának szabályairól szóló 22/ 2004 (II.16.) Kor-
mányrendelet 22. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján. 
Ennek következtében a GTE keretében szervezett továbbkép-
zések a továbbiakban nem fizethetők ki a cégek oktatási alap-
ja terhére kötendő szerződések keretében! 
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A GTE TUDÁSAKADÉMIÁJA 
 

A GTE szakmai továbbképzés céljából meghírdeti az egyesület 
szakmai szervezetei által kidolgozott tematikájú mérnöktovább-
képző tanfolyamait: 
- Művezetők, középszintű vezetők képzése  I-II. féléves; 
- BSC mérnökök szakmai továbbképző tanfolyamai; 
- MANUFUTURE Technológia fejlesztő mérnöktovábbképzés 
További részletes információk és tájékoztatás kapható Apostolide 

Gabriellától a:telefon: 457-0728, fax: 06-1-202-0252; e-mail: 
a.gabi @gteportal.eu; 

http://www.gteportal.eu,  
Gépipari Tudományos Egyesület Tudásakadémia 

1027 Budapest, Fő u. 68. 
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VEZETŐSÉGI ÜLÉSEK 
Helyszín: Budapest, II., Fő u. 68. Fsz. 04. 

Tájékoztatást ad: Szakács Annamária 20-20-656, 
e-mail:  mail. @gteportal.eu 

Május:  
Május 04. 15,00   Repülőgép Szakosztály  GTE/I. 109. 
Május 10. 14,30   Hőkezelő Szakosztály   GTE/Fsz 04. 
Május 18.  16,00  Energia-és vegyiparigép Szakosztály GTE/ Fsz 04. 
Május 19.  10:00  MTESZ Szövetségi Tanács Fő u. 219. 
Május 21.  08:30   MANUFUTURE-HU NTP       MACH-TECH 
Május 27.  14,00   Senior Fórum – Előadás GTE/  Fsz04 
Május 31. 15,00   Repülőgép Szakosztály GTE/ I. 109. 
Június: 
Június 06.  14,30  Hőkezelő Szakosztály  GTE/ Fsz 04. 
Június 07.  14,30  Országos Elnökség ülése  GTE/ Fsz 04. 
Június 15.  14:15  FEANI  MNB ülése  BME Polymer Tsz. 
Június 16.  10:00  Magyar Feltalálók Napja MTA  
Június 21.  16,00  Energia-és vegyiparigép Szos  GTE/ Fsz 04. 
Június 22.  10,30  Jogi Tagvállalati Fórum  Nyíregyháza 
Június 24.  14,00   Senior Fórum  GTE/ Fsz 04. 
Június 28.  15,00   Repülőgép Szakosztály GTE/ Fsz 04. 
Július: 
Július 07.  11:00   OE Kabinet ülése   GTE/ Fsz 04. 
Július 12.  14:30   Országos Elnökség ülése  GTE/ Fsz 04. 
Augusztus: 
Augusztus 30. 14:15 Országos Elnökség ülése GTE/ Fsz 04. 
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A GTE A MACH-TECH NEMZETKÖZI IPARI SZAKKIÁLLÍTÁSON 
 

 

 

LEGYEN A 

 „MANU FUTURE-HU” 
A HAZAI GÉPGYÁRTÁS JÖVŐJE  

A PROJEKTET AZ NKTH TÁMOGATTA 

A GTE LEZÁRTA A „MANUFUTURE-HU NEMZETI TECHNOLÓGIAI  PLATFOM M ŰKÖDTETÉ-
SE ÉS MEGERŐSÍTÉSE” CÍM Ű PROJEKTJÉT, AMELYR ŐL KONFERENCIA KERETÉBEN 

SZÁMOLT BE A „MACH-TECH” NEMZETKÖZI IPARI SZAKKIÁLL ÍTÁSON 
 

 

A HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területén 10. alka-
lommal megrendezett MACH-TECH 2011 Nemzetközi 
Gépgyártástechnológiai és Hegesztéstechnikai Szakkiállítás meg-
szervezésében hagyományosan, jelentős szakmai szerepet vállalt a 
Gépipari Tudományos Egyesület. A Vásári Kiállítói Nagydíj zsűri-
zésének megszervezésével és lebonyolításával, továbbá a kiállítás 
tematikájához igazodó „MANUFUTURE A JÖVŐ GYÁRA” 
szakmai konferenciánk megrendezésével is hozzá kívántunk járulni 
a kiállítók és a vásárlátogatók közötti kapcsolat elmélyítéséhez, az 
ipar és az alkalmazott kutatás közötti gyümölcsöző együttműködés 
megalapozásához, az Egyesület által koordinált Nemzeti Techno-
lógiai Platform jövőt formáló szerepének elmélyítéséhez. 

A GTE annak a biztos tudatában keresi meg az egyesület 
szakosztályainak tagjait, a vásárt látogató szakmai közönséget és a 
kiállítók jól felkészült szakértőit, hogy az egyesület tudásközössé-
gei mindenkor képesek szakmai érdeklődési körüknek megfelelő 
programot ajánlani. A HUNGEXPO rendezvényein például a 
„MANUFUTURE, a Jövő gyára” c. konferenciát emeljük ki. A 
konferencia időpontja: 2011. május 18. volt, helyszíne: az „A”-
pavilon Kiállítói Fórum. A GTE által szervezett konferencián 
bemutatásra kerültek sikeres innovációt megvalósító projektek, 
olyan gyártási technológiák, amelyek jól reprezentálják azt az 
innovációt, amelynek eredménye sikeres termék, vagy gyártástech-
nológia. A program kiegészült a REMAKE és a CORNET-AIP 
úniós projektek hazai érdeklődésre számot tartó eredményeinek 
bemutatásával. A konferencia mottója ugyanaz volt, mint a vásár 
egyik látogatókat hívogató szlogenje: a „Jövő Gyára”, amelyen 
kersztűl, az általunk preferált prioritásokkal az ipar legfontosabb 
kutatás-fejlesztési és innovációs területei voltak bemutathatók:  
o a versenyképes, fenntartható gyártás (CSM);  
o az ICT  elemekkel támogatott (adaptív, digitális, hálózati, és 

növelt hozzáadott értékű) intelligens gyártás;  
o aproduktív, nagyteljesítményű gyártás; és  
o az új anyagok fejlesztése, a gyártás igényei számára; 

A HUNGEXPO ZRt. ebben az évben is meghirdette a 
„MACH-TECH Vásári Nagydíjat”,  ezzel a szakkiállításon bemu-
tatásra került kiemelkedő tulajdonságú és újdonságot jelentő termé-
kekre, eljárásokra, illetve műszaki szolgáltatásokra vonatkozó, a 
„jövő gyára” innovációt megjelenítő, „kiállítási nagydíj” kitüntető, 
megkülönböztető minőségjel viselésének jogát ítélte oda. A nagydí-
jak értékelésének szakmai zsűrijét a GTE adta . A kiválósági 
elismerést szerzett termékek bemutatására a GÉP c. folyóirat vásá-
ri célszámával vállalkozott, de a további szakmai részletek bemuta-
tására a későbbiekben még visszatér. 

 
 
 

A vállalt feladatokat a Nemzeti Technológiai Platform elvé-
gezte, a visszatartott és zárolt támogatási források dacára. A pro-
jektben résztvevő szakemberek ügy iránti elkötelezettségének kö-
szönhetően, az elvárható, erőn felüli szinten teljesítette a rábízotta-
kat. Ennek elismeréséül, fair lenne, ha más, a jövőben meghirdeten-
dő, „mecenatúra” jellegű pályázati lehetőséget felhasználva (pl.: „A 
Jövő Gyára” c. műszaki szakkönyv megjelentetésére), legalább 
utólag lehetőséget kapna a projekt, hiszen a befektetett munkát 
hitelben, a szerződésben bízva végezték el a szakértők. A pénzfel-
használásban a GTE bemutatta miként lehet minimális költségekkel, 
maximális eredményt elérni.  

A MANU FUTURE-HU Nemzeti Technológiai Platform to-
vábbműködtetésére a szervezet felkészült, a GTE Jogi Tag Vállalati 
keretben, 16 egymásra épülő és szabadon megválasztható marke-
tingszolgáltatással (ez a fizetendő önkéntes tagdíjjal van összefüg-
gésben) az Egyesület teljes infrastruktúrás és szakmai irányítási 
keretet tud a kezdeményezés számára biztosítani. Azonban a nem-
zetközi kapcsolattartáshoz kormányzati segítséget várunk. Ugyanígy 
nyitottak vagyunk a Platformok bárminemű együttműködésében 
(Platform Szövetség, Platform Klaszter, Innovációs Vállalkozási 
formában), aktívan részt vállalni. 

A GTE által koordinált Nemzeti Technológiai Platform ki-
alakította a napi-szintű szakmai kapcsolatot úgy az érintett magyar 
ipari és akadémiai, egyetemi partnerekkel, mint az EU-ban oly jól 
együttműködő nemzetközi szakértői közösség tagjaival, akik Európa 
gazdasági jövőjét megalapozó, értéktermelő, fenntartható, magas 
hozzáadott értékű termelésben képzelik és vallják Európa felemel-
kedésének zálogát. Elérhetővé tettük a nemzetközi trendeket, kidol-
goztuk a magyar víziót, stratégiát és a rendelkezésünkre nem álló 
kormányzati terv,- és cél számok hiányában is javaslatot tettünk az 
iparági road-map egy elképzelt verziójára. Átfogó irányt tudtunk 
mutatni több-száz magyar termelő és szolgáltató vállalatnak, hogy 
milyen irányban tartja Európa és tartjuk mi (Platform-tagok) reális 
fejlődésnek a technológiák közeli és távolabbi alakulását. A 
MANUFUTURE Technológiai Platform eredményeivel messze 
túlmutat egyes rész-ágazatok, technikai területek fontosságának 
ecsetelésén, (gépipar,robotika,elektronika, stb.) mert valamennyi 
értéktermelő,- gyártó, - szolgáltató- szektor számára ad korrekt 
útmutatást, ígéretes kutatás-fejlesztési irányt. Ezen új ismeretekre 
alapozva az innovációs készségek tudatos inspirációján múlik majd 
a magyar vállalatok jövőbeni sikeressége.  

Ezeket a gondolatokat, okfejtéseket bárki számára elérhetővé 
tettük a MANUFUTURE honlapkon (www.gteportal.eu/ 
manufuture). Reméljük, hogy a MANUFUTURE Nemzeti Techno-
lógiai Platform kidolgozott eredményeire úgy a platformtagok mint 
a kormányzati döntéshozók is sikeresen támaszkodnak majd. 
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