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Beszámoló Titkári Karunk 2007. december 15-én tartott értekezletéről 
 

Főtitkári feladataim átvételekor, közvetlen munkatársa-
immal, úgy gondoltuk a Titkári Tanácskozások hatékonysá-
gát azzal tudjuk a legjobban biztosítani, ha alkalmanként 
alkalommal csak egy fontos témát beszélünk meg, hogy a 
szerteágazó problémák felvetésével ne tereljük el a figyelmet 
a hangsúlyról, és azzal foglalkozzunk, amelynek közös meg-
oldásával a legjobban szolgálhatjuk tagságunk érdekeit és a 
stratégiailag megújult GTE társadalmi elfogadottságának 
ügyét. Ennek szellemében első ilyen összejövetelünkön - az 
Országos Elnökség javaslata alapján - 2006 decemberében az 
egyesület legjövedelmezőbb bevételi tevékenységéről, alap-
szabályunk szerint is a legnagyobb hagyományokra visszate-
kintő, alapvető célszerinti küldetésünkről a hazai és nemzet-
közi, szakmai- és tudományos konferenciák, rendezvények 
szervezéséről tárgyaltunk, létre hoztuk a Rendezvény Bizott-
ságot, elfogadtuk a rendezvényszervezés működési keretei-
nek szabályozását. 

Az elmúlt, 2007-es esztendő – számos, itt nem részlete-
zendő okból eredendően – igen szigorú gazdálkodást köve-
telt Egyesületünktől, amelynek eredményeként mindösszesen 
egy titkári találkozó megtartására nyílott lehetőségünk. Elő-
zőekben vázolt gondolatmenet értelmében ezen alkalomból 
célszerinti tevékenységeink körében, szakmai munkánk má-
sik legfontosabb feladatáról, a GTE megújítottan akkreditált, 
tanfolyam szervezési és vizsgáztatási tevékenységének idő-
szerű kérdéseiről, szabályozottságáról és továbbfejlesztési 
lehetőségeiről kértük a szakosztályaink és területi szervezete-
ink képviselőinek véleményét. Országos Elnökségünk minő-
ségirányítási rendszerünk felülvizsgálatáról határozott, így 
kézenfekvően adódott, hogy az ISO 9000 minőségirányítási 
rendszer bevezetésének és auditálásának első területe a GTE 
oktatási folyamata - mint egyike a lehetséges kitörési pontja-
inknak - legyen. 

Ebben a körben fontos kérdésnek ítélendő, miszerint az 
Egyesületünk által meghirdetett, korábbi sikeres pályázatain-
kon alapuló GTE Tudásakadémiához kötődő oktatási tevé-
kenységben az Iroda hogyan, miképpen tud, szándékozik 
részt venni.     

Folytatva az előző gondolatot, csak emlékeztetőül álljon 
itt, miszerint 2008–ban majd a szaklapokról, az egyesületi 
vállalkozásokról, a szakértői- és szaktanácsadói- megbízási 
munkákról, a pályázati és projektmenedzsment tevékenység-
ről, az egyesület üzletszerzői tevékenységének szabályozásá-
ról, a gazdálkodás rendjéről kérjük majd ki a titkári tanács-
kozás véleményét. 

Visszatérve a 2007. december 15.-én megtartott tanácsko-
zásra, bizton állíthatom, megbeszélésünk elérte célját. Titká-
raink, kik jelenlétükkel megtisztelték a tanácskozást, megis-
merték az akreditált oktatási rendszerben működő irodánk 

szervezési ügyrendjét, valamint a 2008-ra összeállított okta-
tási naptárát. Az ügyrend bemutatáskor mindenki számára 
világossá vált, hogy az akreditációval elismert tevékenység 
bizony igen szigorú adminisztrációs kötelmeket tartalmaz 
úgy a képzés formai, mint annak tartalmi elemei tekinteté-
ben. Mindez igen komoly egyeztetési, nyilvántartási, bonyo-
lítási feladatokat ró az iroda munkatársaira. 

Mindezeken túlmenően hasznos felkészülési lépésként ér-
tékelhető a tanácskozás 2008-as Küldöttközgyűlésünkre, 
amelyhez kötődően megismerhettük a Jelölő Bizottság javas-
latait, a gazdálkodásunk aktuális kérdéseit, valamint egyéb, 
Egyesületünk napi életét érintő és befolyásoló felvetéseket. 
Szó esett továbbá a 2009.-es, jubileumi esztendőre történő 
felkészülésről is. 

Az egyes napirendekhez kötődő vitában számos kérdést 
érintettek Titkár társaim, melyek jelentős része az Oktatási 
Iroda 2008-ra meghirdetett tanfolyami struktúrájához köthe-
tő. Jól kivehetően megfogalmazódott annak igénye, miszerint 
Titkári Kar meg kívánja ismerni azokat a megfontolásokat és 
szempontokat, amelyek alapján az Iroda éves elképzelésit 
tervezi és összeállítja. További kérdésként merült fel annak 
megválaszolása, miszerint az Iroda tevékenysége milyen 
mértékben nevezhető eredményesnek, mennyire tud hozzájá-
rulni Egyesületünk működéshez. A felvetett kérdések az 
alábbiakban foglalhatók össze: 

 
1. Hozzá tud-e járulni az Iroda az Egyesület működéséhez 

az elvárt módon, vagy bevételei csak működtetéséhez 
elegendőek? 

2. Milyen igények alapján tervezi az Iroda a meghirdetett 
oktatási (és vizsga) programját?  

3. A meghirdetett GTE Tudásakadémiában tervez-e az 
Iroda közreműködést, ha igen, milyen kérdésekben, és 
milyen módon?  

4. Ismeri-e az Iroda a hozzánk közel álló iparágak (pl. 
autóipar) igényeit, hogy azokhoz igazodva állítson ösz-
sze programtervet (akár kihelyezett módon)?  

5. Milyen kiválasztási szempontokat vesz figyelembe az 
Iroda az oktatók megbízásánál? Kik ők, milyen körből 
kerülnek ki?  

6. Tisztítás,- takarítás kérdéskörben tervez-e az Iroda 
tanfolyamot, továbbképzést, ha igen, milyen körben?  

7. Milyen módon vállal az Iroda kockázatot a tanfolyam-
ok megválasztásánál, a hallgatói kör kiválasztásánál?  

8. Milyen módon megy az Iroda elébe az igényeknek? 
Hogyan végzi a felderítést, milyen eszközökkel, és mi-
lyen hatékonysággal?  

 
(Folytatás a 2. oldalon)
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EGYESÜLETI  ÉLETÜNK  HÍREI 
 

(Folytatás az 1. oldalról) 
 

 
Az OTT résztvevői 

 
A felvetett kérdések mindegyike racionális, Egyesüle-

tünk jövőbeni tevékenységét alapjaiban érinti, azokra adott 
válaszok hosszú távra meghatározhatják és befolyásolhatják 
Titkári Karunk cselekvési stratégiáját.  

Figyelemmel a kérdések súlyára és átfogó tartalmára, 
levélben fordultam Dr. Deák László Irodavezető úrhoz – 
aki sajnos korábban rögzített, irodai tevékenységéhez kötő-
dő elfoglaltsága okán személyesen nem tudott részt venni 
tanácskozásunkon – fenti kérdéskör megválaszolása tárgyá-
ban. Kérdéseinkre adott pozitív válaszát az alábbiakban 
összegezhetem: 
 
1. Egyesületi hozzájárulás vonatkozásában az Iroda az el-

múlt esztendőben pozitív szaldót produkált, fenntartási 
költségein kívül hozzá tudott járulni működésünkhöz, 
amely tényt megnyugtatónak ítélhetjük. 

2. Az Iroda tanfolyamait többnyire a felmerülő igények 
szerint állítja össze, míg a vizsgáztatás általában szemé-
lyes kapcsolatokon alapszik. 

3. A meghirdetett GTE Tudásakadémia programról nin-
csenek az Irodának részletes ismeretei, de annak munká-
jában, bonyolításában szívesen részt vesz, amennyiben 
megfelelő módon szakmailag előkészítik azt. A kérdés 
tehát nyitott, itt kölcsönös egymásra utaltságot vélek fel-
fedezni a társadalmi aktivisták és a profi bonyolítók kö-
zött.  

4. Az Irodának az iparral való kapcsolata szegényes, eset-
leges. A társadalmi, aktivista oldal nem hozza a problé-
mákat, így megfelelő méretű apparátus híján konkrét 
ipari igényekre adott válaszokról tanfolyamaink szerve-
zése tekintetében nem beszélhetünk. Különösen nehezíti 
a helyzetet a „multik” részéről mutatkozó ilyen irányú 
elzárkózás, melynek megtörésére az Iroda nem tartja 
magát megfelelő súlyúnak. 

5. Az egyes tanfolyamok oktatóinak, vizsgáztatóinak meg-
bízása személyes ismeretségeken alapszik. 

6. Tisztításhoz kötődő tanfolyamok kérdése összetett, ter-
helt számos személyes ellentéttel, melyek feloldása nem 
az Iroda feladata. A kérdéses körben rendezünk tanfo-
lyamokat, több-kevesebb sikerrel. 

7. Az Iroda kockázatvállalási képessége tanfolyamok 
meghirdetése tekintetében korlátozott, kimerül néhány 

hirdetés feladásban. Ennél több jelenlegi költségvetési 
konstrukcióban nem képzelhető el. 

8. Felderítés, hallgatói kör kiválasztása: esetleges. Az Iro-
da létszámára tekintettel nem tud ilyen tevékenységet 
felvállalni. Kívánatos volna az Országos Képzési Jegy-
zék alapján az igényekhez igazított oktatási formák 
megválasztása, erre azonban nem rendelkezik az Iroda 
megfelelő kapacitásokkal. 
 
Nos, feltett kérdéseinkre megkaptuk a válaszokat. Okta-

tási Irodánk potenciálisan rendelkezik mindazokkal a lehe-
tőségekkel, jogosítványokkal, amelyek alapján jelenlegi te-
vékenysége fokozható, bevételei megsokszorozhatók. 
Mindez azonban csak lehetőség, mindaddig beváltatlan ígé-
ret marad, amíg Egyesületünk aktivistái nem tudják feltárni 
előkészítő munkájukkal a mai Magyarország gyártó, és 
szolgáltató iparának ez irányú igényeit.  

 

 
Dr. Igaz Jenő hozzászólása 

 
Megbeszélésünk egyik legfontosabb tanúságaként tehát 

leszűrhetjük, hogy a mi feladatunk elsődlegesen az igények 
feltárása, ha szükséges, azok célirányos gerjesztése olyan 
tématerületeken, amelyeken megbízható tudásforrással ren-
delkezünk új ismeretek átadására, igazítva azokat a felme-
rült igényekhez. Ez tehát a közeljövő egyik legfontosabb 
feladata, melynek megértése már önmagában fél siker Ok-
tatási Irodánk jövője tekintetében.  

Hogy ez mennyire így van, had állítsam Titkártársaim, 
aktivistáink elé követendő példának – az elmúlt OTT szel-
lemiségének alapjain indult – a Hajdú-Bihar Megyei Szer-
vezetünk kezdeményezését, melyben megkereséssel fordult 
körzetének vállalkozásaihoz azok igényinek megismerés 
tárgyában, felajánlva a feltárt kérdésekhez igazított képzési, 
továbbképzési tanfolyamok megszervezését.  

 
Várom valamennyi aktivistánk és Titkár társam további 

hasonló kezdeményezését, amely egyik záloga lehet Egye-
sületünk jövőbeni növekedésének, elismertségének fokozá-
sának.  

 
Dr. Borbás Lajos 

főtitkár 
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      RENDEZVÉNY ÉS TANFOLYAMNAPTÁR 
 

FEBRUÁRI-MÁRCIUSI PROGRAM 
A részletes információk, jelentkezési lapok letölthetők a GTE http:// www.gte.mtesz.hu internet címen található honlapjáról. 
 

RENDEZVÉNYEK 
 

A GTE Korróziós Szakosztálya szakmai üzemlátogatást szervez a 
Fővárosi Hulladékhasznosító Mű-be, 2008. március 19-én 10 és 
13 órakor. Jelentkezni az időpont megjelöléssel 2008. március 10-
ig a mail.gte@mtesz.hu e-mail címen vagy az 1 202 0252 fax 
számon lehet. 
 
A korrózióvédelemmel foglalkozó szakemberek 2008. I. félévi 
továbbképzését 2008. április 15–17. között Balatonfüreden, az 
UNI Hotelben rendezi a VEKOR Kft. 

Jelentkezés és információ: Dr. Horvátth Márton, Domonkos 
László telefon: 06 88 428 514, internet www.vekor.hu  
 
A GTE Korróziós Szakosztálya 2008. április 22-én 14 órakor 
klubnapot rendez; „Hogyan működik Magyarországon a 
szabványosítás a felület- és korrózióvédelem a szabványok 
tükrében” címmel. Helyszín: Budapest, II., Fő u. 68. IV. em. 
 
DFE2008 – Hegesztett szerkezetek tervezése, gyártása és 
gazdaságossága nemzetközi konferencia a Miskolci Egyetemen 
2008. április 24-26-án. 

Az angol nyelvű konferencia fő témakörei: a hegesztett szerkezetek 
gazdaságos tervezése és gyártása. A konferencia kiadványa a 
Horwood Publishing Ltd. UK gondozásában jelenik meg. A 
konferenciát támogató vállalkozások kiállíthatnak és 
bemutatkozhatnak rendezvényünkön. Részletes tájékoztatás 
olvasható a konferencia honlapján: www.alt.uni-miskolc.hu/de2008 
e-mail: dfe2008@uni-miskolc.hu  
 
A GTE Hegesztési Szakosztálya, a Magyar Hegesztés-technikai és 
Anyagvizsgálati Egyesülés, valamint a Budapesti Műszaki Főiskola 
2008. május 15-17. között Budapesten rendezi meg az V. 
Nemzetközi Hegesztési Konferenciát. 

A konferencia központi témája: a gyártók felelőssége az új 
műszaki biztonsági szabályzat tükrében. A tanácskozás az alábbi 
téma területeken várja az érdeklődőket: új szemlélet a műszaki 
biztonsági szabályzat tükrében, EU előírások alkalmazásának 
tapasztalatai; gyártók felelőssége az új műszaki biztonsági 
szabályozás között, hegesztés biztonsága, munkavédelme, 
ergonómiája és humanizációja. 
További információ és jelentkezési lap a www.bmf.hu/hegkonf2008 
honlapon érhető el. Várjuk az érdeklődők jelentkezését! 
 
A Gépipari Tudományos Egyesület Anyagmozgatási Szakosztálya, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezete, és az Országos 
Emelőgép Egyesület Országos Emelőgép-üzemeltetői és 
Biztonságtechnikai Konferenciát szervez kiállítással és szakmai 
bemutatóval Nyíregyházán, 2008. június 25-26-27-én. 

A konferencia témakörei: aktuális feladatok az emelőgépeket 
érintő szabályozások területén; emelőgépek gazdaságos 
üzemeltetése, optimális szakmai színvonal biztosításával; 
emelőgépek karbantartása, időszakos vizsgálata üzemen belüli 
felügyelete; emelőgépe ügyintézők és kezelők szakmai képzése, 
továbbképzése, oktatása; emelőgépekkel kapcsolatos baleseti, 
munkabiztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi feladatok. 

Bővebb információt ad Dr. Kása László 06 20 981 2353, e-mail: 
multikran.kft@chello.hu Szabó Jenő 06 20 911 0210, e-mail: 
jeszabo@t-online.hu, honlap: http://szmgte.extra.hu  

EGYESÜLETI TANFOLYAMOK 
 

Új szakmajegyzék (OKJ)  
szerint indulnak tanfolyamaink 

 
Kezdési időpontok (beiratkozás): 
- Kazánfűtő (3 szinten): február eleje (hétfő, szerda délután); 
- Gáz és olajtüzelő berendezések: február eleje (hétfő, szerda 

délután); 
- Környezet- és hidrotechnológus: február (pénteki napokon); 
- Környezetvédelmi szakelőadó: február (pénteki napokon); 
- Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó: február (hétfő, 

péntek délután); 
- Kereskedő-boltvezető: február, március; 
- Bolti eladó: február, március; 
- Logisztikai ügyintéző: február; 
- Takarító: február; 
- Energetikus: március; 
- Hűtőgépszerelők környezetvédelmi kötelező továbbképzése (ZÖLD 

TANFOLYAM); 
- Könnyű- és nehézgép-gépkezelő: céges igény szerint. 
 
Továbbképző tanfolyamok: 
- Hűtőgépszerelők környezetvédelmi kötelező továbbképzése (Zöld 

tanfolyam) 
- Környezet- és munkavédelmi vezetők, veszélyes hulladék-, 

veszélyes anyag-ügyintézők továbbképzése 
 
Információ: 
Gépipari Tudományos Egyesület Oktatási Iroda 
Vizsgaközpont, 1027 Budapest, Fő u. 68. 
Telefon: 216-6041, 457-0728, 30-9222-365, fax: 457-0727 
www.gte.mtesz.huu   e-mail: deak.gte@mtesz.hu  
 

VEZETŐSÉGI ÜLÉSEK 
 

Helyszín: Budapest, II., Fő u. 68. III. em. 341. 
Tájékoztatást ad: Fekete Erika 212-8214, 

e-mail: mail.gte@mtesz.hu 
 
Februári ülések 
 

Február 19., 16 óra: Energia- és Vegyipari Gépek Szakosztály 
előadói ülése. Előadást tart Kosiba Beatrix „Felszín alatti vizek 
trícium tartalma és annak változása a PARt. Területén” címmel. 
Február 27., 15.00 óra: Ipargazdasági Szakosztály előadói ülése. 
Előadást tart: dr. Gágyor Pál „Az ipari struktúra újabb 
változásainak ipargazdasági vonatkozásai” címmel. 
Február 28., 14.00 óra: Szenior Fórum ülése 
 
Márciusi ülések 
 

Március 10., 14,30 óra: Hőkezelő Szakosztály ülése 
Március 18., 16.00 óra: Energia- és Vegyipari Gépek Szakosztály 
előadói ülése. Előadást tart: Albert Levente „Hulladékok együttégetési 
lehetőségei a cementgyártásban” címmel. 
Március 26., 15.00 óra: Ipargazdasági Szakosztály ülése 
Március 27., 14.00 óra: Szenior Fórum ülése 
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KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS 
 

KÖZGYŰLÉSI KÜLDÖTTEINK 
 

A GTE Mandátumvizsgáló bizottsága ellenőrizte a szervezetek adatközlését, valamint a 2007. évi tagdíjbefizetők létszáma alapján a 
közgyűlési küldötteink névsorát. 

 
I. SZAKOSZTÁLYOK 

 

Anyagmozgatási Szakosztály: dr. Kása László, dr. Sváb 
János;  
Anyagvizsgáló Szakosztály: Mészöly Zsófia;  
Áramlástechnikai Szakosztály: dr. Hős Csaba;  
Energia- és Vegyiparigép Szakosztály: ifj. Mátyás László;  
Élelmiszer- és Hűtőgép Szakosztály: dr. Csury István  
Építőgép Szakosztály: dr. Berta János; 
Forgácsolási Szakosztály: dr. Mihályi Ferenc;  
Gépjármű Szakosztály: Szatmári Éva, dr. Kováts Miklós 
Gördülőanyag Szakosztály: Lánczos Péter;  
Gyártási Rendszerek Szakosztály: dr. Haidegger Géza, dr. 
Hajdú György, Gyurika István Gábor, 
Hajó és Úszómunkagép Szakosztály: Mikó György; 
Háztartási Gépek Szakosztály: Szikra István;  
Hegesztési Szakosztály: Gyura László, dr. Rittinger János;  
Hidraulika, Pneumatika Szakosztály: Telek Péter;  
Hőkezelő Szakosztály: dr. Tóth Tamás; 
Ipargazdasági Szakosztály: dr. Kisfalvi Tibor; 
Karbantartási Szakosztály: Kalincsák Zoltán;  
Képlékenyalakítási Szakosztály: dr. Danyi József;  
Konstrukciós Szakosztály: dr. Tóth Sándor;  
Korróziós Szakosztály: dr. Nemes Katalin, Ostorházi 
Miklós; 
Mezőgép Szakosztály: dr. Kiss Péter; 
Műanyag Szakosztály: Kovács József Gábor, László 
György;  
Repülőgép Szakosztály: Gáti Balázs; 
Tribológia Szakosztály: Bollók Péter; 
Tűzvédelmi Szakosztály: Vida Ferenc; 

II. KLUBOK 
 

Ipari Minőségbiztosítási Klub: Tóth Tihamér; 
Szabvány Klub: Bárdos Zoltánné; 
Szenior Fórum: Forró László; 
Tisztítástechnológiai Klub: Drabek Ferenc. 

 
III. TERÜLETI SZERVEZETEK 

 
Baranya megyei Szervezet: Schreck István; 
Békés megyei Szervezet: Sióréti Csaba, dr. Vraukó László; 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezet: dr. Döbröczöni 
Ádám, dr. Jármai Károly, dr. Siménfalvi Zoltán; 
Hajdú-Bihar megyei Szervezet: Cséti Imre, dr. Lőrincz Béla, 
Lesnyák Miklós; 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezet: Szabó Jenő;  
Tolna megyei Szervezet: Fáncsy István;  
Veszprém megyei Szervezet: Horváth Pál;  
Bajai Szervezet: Balogh Miklós; 
Csepeli Szervezet: Lengyel Ottó,  
Egri Szervezet: Tamás Endre;  
Esztergomi Szervezet: dr. Fórián István; 
Győri Szervezet: Csizmazia Ferencné dr.;  
Hódmezővásárhelyi Szervezet: Ágai Gusztáv;  
Jászberényi Szervezet: Bartos Nándor;  
Kecskeméti Szervezet: ? 
Mosonmagyaróvári Szervezet: Tóth István;  
Soproni Szervezet: Dr. Czupy Imre; 
Tatabányai Szervezet: Schmiedt Katalin;  
Zalaegerszegi Szervezet: Tóth Imre;  
Mol Százhalombattai Szervezet: Ilinyi János;  

 
A küldöttközgyűlésen tanácskozási joggal részt vesznek:  
- Az Országos Elnökség megválasztott tisztségviselői, a FEB, az Etikai Bizottság, a Jelölő Bizottság, a Mandátumvizsgáló 

Bizottság, a KOB tagjai. 
- Az egyesületi szaklapok főszerkesztői. 
- A GTE jogi tagvállalatok képviselői. 
- Az Egyesület tiszteletbeli elnöke, dr. Ginsztler János, tiszteletbeli társelnöke, Takács János Electrolux Lehel Kft. 
 

Kérjük szervezeteink vezetőit, hogy ellenőrizzék a küldöttek névsorát, és az esetleges változásokról legkésőbb március 1-ig 
értesítsék bizottságunkat.  (E-mail: mail.gte@mtesz.hu fax: 1 202 0252) 

Kiss Géza 
a Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke 

 
2008. ÉVI TAGDÍJAK 

 
Kérjük Tisztelt Tagjainkat, hogy a 2008. évi tagdíjakat 2008. március 31-ig a mellékelt csekken szíveskedjenek befizetni. 
Az Országos Elnökség által 2008. évre megállapított tagdíjak mértéke:  
a)   a GTE (rendes) tagdíja: 

  4400,- Ft/évről ⇒  5.000,-Ft/év-re (13%) változik 
b) a kívánt regisztrálás szervezetenkénti díja: 

550,- Ft/évről   ⇒    600,-Ft/év-re (9%) 
c) ifjúsági tagdíj (30 éves korig): 

1650,- Ft/évről ⇒  1.800,-Ft/év-re (9%) 

d) nyugdíjas tagdíj (70 éves korig): 
1650,- Ft/évről  ⇒  1.800,-Ft/év-re (9%) 

e) 70 éven felüli tagtársaink regisztrálási díja:  
550,- Ft/évről  ⇒      600,-Ft/év-re (9%)

 



 
GÉPIPAR 2008. 1-2.  5 
 

EGYESÜLETI  ÉLETÜNK  HÍREI 
 

A JELÖLŐ BIZOTTSÁG JAVASLATA 
 

A JELÖLŐ BIZOTTSÁG JAVASLATA A KÖZGYŰLÉSEN MEGVÁLASZTANDÓ 
TISZSÉGVISELŐKRE, AZ ORSZÁGOS ELNÖKSÉG TAGJAIRA 

 
A legfelső tisztségviselők újjáválasztása az egyik feladata a 
XXXIX Küldöttközgyűlésnek. A GTE XXXV. 
Küldöttközgyűlésén 2004.-ben megválasztott Elnök és az 
Országos Elnökség 6 tagjának mandátuma lejárt. A 15 tagú 
Országos Elnökségnek a két évvel ezelőtti, 2006. márc. 25-i 
XXXVII. Küldöttközgyűlésen történt tisztújítást követően a 
Főtitkár mellett még további két évre hivatalban maradt 6 
megválasztott tagja.  

A GTE Országos Elnökség hivatalban maradó tagjai:
  

Dr. Borbás Lajos főtitkár 
Dr. Bánky Tamás tudományos alelnök  
Dr. Bognár Zoltán költségvetési alelnök  
Dr. Gemsperger Géza oktatási alelnök 
Vass Attila  jogi tagvállalati alelnök  
Lesnyák Miklós     
Mihalik László       

 
A GTE Elnökét, és a GTE Országos Elnökségét 

kiegészítő további, összesen hat tagját és póttagjait a GTE 
XXXIX. Küldöttközgyűlése választja meg négy évre a 
Jelölő Bizottság által javasolt jelölőlista alapján. Az Elnök 
személyéről külön szavazás dönt. Az elnökségbe 
megválasztott tagok és póttagok között a rangsor a 
szavazatok erősorrendje alapján alakul ki.  

Jelölő Bizottságunk elvégezte a jelölt állítás nem 
könnyű, de felelősség teljes munkáját. Számos, az egyesület 
iránt elkötelezett barátunk és kollégánk legnagyobb 
sajnálatunkra nem vállalta a jelöltséget. Több szervezet és 
személy javasolta a GTE jelenlegi elnökének, illetve az OE 
lejáró mandátumú tagjainak újra jelölését, ezzel a Jelölő 
Bizottság is egyetért. Végül bizottságunk teljes 
egyetértésben az alábbi listát állította össze: 
 
GTE elnökének javasoljuk:  

Dr. Takács János  
Elnökségi tagságra jelölt további személyek: 

Derdák Kálmán     
Dr. Igaz Jenő    
Dr. Illés Béla   
Dr. Kodácsi János   
Dr. Macskási Levente   
Dr. Matolcsy Mátyás   
Sióréti Csaba   
Stasztnyi Péter   
Székely László   
Dr. Voith András 
 

Szikra István 
A Jelölő Bizottság elnöke

 
KÖSZÖNTJÜK ÚJ TAGJAINKAT 

 
Országos Elnökségünk 01.01./2008.(01.22.) OE határozatával – szervezeteink javaslatára – a januári ülésén tagjaink 
sorába új tagokat vett fel. Köszöntjük őket! 
 
Bakó Csaba BME hallgató, Gépjármű Szakosztály; 
Bálindt Zoltán BME hallgató, Gépjármű Szakosztály; 
Bári Gergely BME hallgató, Gépjármű Szakosztály; 
Czeller Anna Műanyag Szakosztály; 
Csuzi Tamás BME hallgató, Gépjármű Szakosztály; 
Csütörtöki Tamás BME hallgató, Gépjármű Szakosztály; 
Dóra Szabolcs BME hallgató, Gépjármű Szakosztály; 
Dudás Alexander BME hallgató, Gépjármű Szakosztály; 
Dudás Zoltán BME hallgató, Gépjármű Szakosztály; 
Forsthoffer Ferenc BME hallgató, Gépjármű Szakosztály; 
Fülöp Tibor Metálplaszt Kft. Háztartási Gépek Szakosztály; 
Hartwig András BME hallgató, Gépjármű Szakosztály; 
Herein Bálint BME hallgató, Gépjármű Szakosztály; 
Horváth Balázs Metaplast Kft., Gyártási Rendszerek Szo; 
 
 
 
 
 
 
 

Józsa Péter BME hallgató, Gépjármű Szakosztály; 
Kakas Péter BME hallgató, Gépjármű Szakosztály; 
Kléri Richárd BME hallgató, Gépjármű Szakosztály; 
Kmetty Ákos Műanyag Szakosztály; 
Kozma Péter BME hallgató, Gépjármű Szakosztály; 
Magyar András BME hallgató, Gépjármű Szakosztály; 
Dr. Oláh Attila DS-Politech Kft., Műanyag Szakosztály; 
Simon György HAJDU Autotechnikai Ipari Zrt., Hajdú-
Bihar megyei Szervezet; 
Szabó Bálint BME hallgató, Gépjármű Szakosztály; 
Tábi Tamás BME doktorandusz, Műanyag Szakosztály; 
Tóth Ince Szinkron Kft., ügyv.ig., Gépjármű Szakosztály; 
Dr.Zsigmond Balázs ZOLTEK Zrt., Műanyag Szakosztály. 
 

⇐  GTE  ⇒ 
 
NEMZETKÖZI SZAKVÁSÁROK 
A düsseldorfi vásárvárosban 2008. március 31. – április 4. között 3 jelentős szakvásárt rendeznek. METAV 
(gyártástechnológia és automatizálás) honlap: www.metav.de; WIRE (huzal- és kábelipar) honlap: 
www.wire.de; TUBE (csőipar) honlap: www.tube.de. Egy belépőjeggyel mindhárom vásár látogatható. 
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A Mechanoplast 2007 diplomamunka pályázat díjkiosztó ülése 
 
 

A GTE Műanyag Szakosztálya nyolcadik alkalommal 
hirdette meg a Gépipari Alkotók Alapítványa keretében 
Mechanoplast diplomamunka pályázatát, melyre 3 
egyetem 5 tanszékéről 10 dolgozat érkezett. A bíráló 
bizottság a gyakorlati hasznosíthatóság (55%), a szakmai 
színvonal (30%), valamint a nyelv és kivitel (15%) 
figyelembe vételével értékelte a dolgozatokat, melyek 
szakmai színvonala, nyelvi és formai kivitele a 
legmagasabb igényeket is teljesítette, míg több mint fele a 
gyakorlat számára rendkívül értékes információkat tar-
talmazott. Utóbbiak közül kerültek ki a díjazottak, az első 
négy munka sorrendjét csak apró különbségek döntötték 
el. 

A 2008. január 30.-án megtartott előadói ülésen 
mintegy 25 fő jelenlétében az első három helyezett 
ismertette munkájának eredményeit. Mindhárman 
tématerületüket uralva, a megoldandó problémákat 
kiemelve, lendületesen és érdekesen fejtették ki 
mondanivalójukat, igazi szakmai élményt nyújtva a 
hallgatóságnak. Az előadók pénzjutalomban, a többiek 
dicséretben részesültek, a pályázat összes résztvevője 
műanyag tárgyú könyvet és szakmai emléket kapott 
ajándékba. 

 

 
A pályázat résztvevői 

 
• I. díjban részesült Szénási Péter (BME, Fizikai 

Kémia és Anyagtudományi Tanszék, Műanyag és 
Gumiipari Laboratórium) „Vékonyfalú fröccsöntött 
polisztirol termékek zsugorodásának vizsgálata”, 

• II. díjban részesült Gombár Zoltán (BME, 
Polimertechnika Tanszék) „Nyomatékszenzor 
műanyag alkatrészeinek lézeres hegesztése és 
folyamatparamétereinek optimálása”, 

• III. díjban részesült Kiss Zoltán (BME, 
Polimertechnika Tanszék) „Kavaró dörzshegesztés 
alkalmazhatóságának elemzése polimer szerkezeti 
anyagokra” című dolgozata, 

 
A pályázat győztesei: 

Kiss Zoltán, Szénási Péter, Gombár Zoltán 
 
• különdíjban részesült az angol nyelv és 

gyakorlatiasság miatt Novák Ádám (BME, 
Polimertechnika Tanszék) „Ipari termékek 
anyagkiválasztása, valamint amorf és részben kristá-
lyos anyagok fröccsöntési és zsugorodási 
tulajdonságainak összehasonlítása” című munkája, 

 
míg dícséretben részesült 
•  Jancsek Zsolt (Pannon Egyetem) „Relaxáció”, 
• Kaáli Péter (Miskolci Egyetem) 

„Implantátumfelületek biodegradációja”, 
• Néposz Kata (BME, Szerves Kémia és Technológia 

Tanszék) „Nanorészecskéket tartalmazó égésgátolt 
polipropilén rendszerek” (a legjobb tudományos 
munka), 

•  Oroszlány Ákos István (BME, Polimertechnika 
Tanszék) „Fröccsöntött lebomló polimerek 
vizsgálata”, 

• Vámos Mór (BME, Fizikai Kémia és 
Anyagtudományi Tanszék, Műanyag és Gumiipari 
Laboratórium) „Polietilén cső élettartamát 
meghatározó tényezők vizsgálata” és 

• Budai Zoltán (BME, Fizikai Kémia és 
Anyagtudományi Tanszék, Műanyag és Gumiipari 
Laboratórium) „Üvegszállal erősített telítetlen 
poliésztergyanta alapú kompozitok” című dolgozata. 

 
A hagyományoknak megfelelően dr. Igaz Jenő 

ügyvezető igazgató, majd László György a Műanyag 
Szakosztály tiszteletbeli elnöke befejezésül szólt a 
fiatalokhoz és buzdította őket a szakmai közéletben való 
részvételre. 
 

A pályázat résztvevőinek mérnöki munkájához sok 
sikert kíván a kuratórium. 

Dr. Macskási Levente 
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Tájékozódás az Európai Mérnök Egyesületről 
 
 

November 29-én a Szenior Fórum tagjai előadást 
hallgattak meg a tudományos egyesületek 
működéséről az öreg kontinensen. A téma legjobb 
ismerőjét hallgattuk dr. Borbás Lajos főtitkár – 
nemzetközi szakértőnk – személyében. Vetített képes 
előadása kuriózum volt a hallgatók számára – pedig 
ők sem kezdők –, mert ilyen téma még nem volt 
napirenden.  

Ismereteket szereztünk az osztrák, a német, az 
angol, a román egyesületek tevékenységéről, 
szerteágazó munkájukról. Számos olyan megoldás 
tárul fel előttünk, amit érdemes lenne itthon is 
megfontolni, és új utakra terelni egyesületünk 
tevékenységét. Az előadást megelőzően a Szenior 
Fórum tagjai részére tájékoztatást adott aktuális 
kérdésekről dr. Igaz Jenő ügyvezető igazgató. Szólt a 
decemberi OTT előkészítéséről és napirendjéről, az I-
III. negyedévi gazdálkodás adatairól, a jövő évi április 
közgyűlés elé kerülő témákról, és a legutóbbi pályázat 
benyújtásáról. 
 

Dr. Bognár Zoltán 
a Szenior Fórum titkára 

 
 

Évzáró Csepelen 
 

December 4-én tartotta a GTE Csepeli Szervezet – 
kibővítve a MATE tagjaival – évzáró ülését a 
szokásos helyen. Csizmadia Károly elnök megnyitója 
után Lengyel Ottó számolt be részletesen az idei évről. 
Az igen szép számban megjelent tagok érdeklődve 
hallgatták az összesítést, bár az nem tartalmazott 
minden olyat, amit elterveztek. Az év nem volt olyan 
gördülékeny, mint az előző évek – maradtak el 
látogatások, előadások – és pénzügyileg is gyengébb 
volt a kondíció. Ennek ellenére eredményes évet zárt a 
szervezet.  

Ezt követően Höffler Róbert klubtitkár számolt be 
a megtett munkáról és ismertette a következő évi 
tervezet főbb vonalait. Az ülés folyamán a MATE régi 
tagjai közül többen oklevelet vehettek át. A 
hagyományokhoz hűen megjutalmazták azon GTE 
tagokat, akik kerek életévfordulót töltöttek be. 
Jutalmuk egy üveg vörösbor volt díszcsomagolásban. 
A szabadfoglalkozás előtt e sorok írója az Országos 
Elnökség nevében köszöntötte a szervezet tagjait, 
kívánt újabb sikeres éveket és kellemes karácsonyi 
ünnepeket, boldog újévet.  

Dr. Bognár Zoltán 
alelnök 

Az eXPRESS Polymer Letters folyóirat  
első éve 

 
A Műanyag és Gumi 2007. januárban elindított egy új, 

havonta megjelenő angol nyelvű, internetes folyóiratot, az 
eXPRESS Polymer Letters-t (www.expresspolymlett.com). 
Az újság célja új tudományos eredmények gyors meg-
jelentetése a polimerek és határterületei (kompozitok, 
blendek, nanoanyagok és technológiák, bioanyagok, feldol-
gozástechnológiák, modellezés, szimuláció, újrahasznosítás 
stb.) témakörökben. További cél volt, hogy az újság hon-
lapját a kutatók egyfajta „kezdőlapnak” használják, hiszen 
innen el lehet jutni a soron következő konferenciáknak, 
valamint a szakterülethez tartozó más újságoknak a 
honlapjaira. 

Az első évben a honlapot közel 100.000-szer keresték 
fel cikket letölteni, vagy csak informálódni. 850 oldalon 
117 cikk jelent meg, amely a beküldöttek egyharmada, a 
többit szakmai okok miatt el kellett utasítani. A szerzők 32 
ország kutatói (Algéria, Argentína, Ausztrália, Brazília, 
Bulgária, Dél-Korea, Egyiptom, Finnország, Franciaország, 
Görögország, Horvátország, India, Irán, Izrael, Japán, 
Kanada, Kína, Kuvait, Magyarország, Malajzia, Marokkó, 
Mexikó, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, 
Oroszország, Spanyolország, Svédország, Szingapúr, 
Thaiföld, Törökország, USA). Mindezen számok alapján 
elmondható, hogy az eXPRESS Polymer Letters elindítása 
jó ötlet volt és hamar ismertté vált a világban. A cél, 
miszerint minél gyorsabban jelenjenek meg a közlemények, 
jó visszhangra talált a szerzők körében. Az eddig megjelent 
cikkek a beküldéstől számítva átlagosan 3 hónap elteltével 
kerültek fel az internetre. Várható, hogy az újság 
népszerűsége tovább fog nőni, így minden esély megvan 
arra, hogy az SCI is referálja és impakt faktoros legyen, 
akár már 2009-től. Erre már bíztató jelek vannak, hiszen 
több eXPRESS Polymer Letters hivatkozás található a Web 
of Science adatbázisában. A cikkeket már több szervezet is 
indexálja, amiből kiemelendő a Chemical Abstract. A 
színvonal megőrzése és fokozása érdekében tovább kell 
szigorítani a bírálati folyamatot, valamint erőfeszítéseket 
kell tenni eredeti és áttekintő cikkek megjelentetésére. 
Jelenleg is minden cikket legalább két, de nem ritka, hogy 
három vagy négy független nemzetközi bíráló véleményez 
és tesz javaslatot a javításokra, vagy a cikk elutasítására. 

A legnagyobb népszerűségnek a minden szám első 
oldalán található „Editorial corner” örvend, ahol a 
nemzetközi szerkesztőbizottság tagjai mondják el röviden 
véleményüket az aktuális kutatási trendekről, az új 
anyagokról és technológiákról, jövőbeni elképzeléseikről. 
Megfigyelhető továbbá a nano- és bio anyagok, valamint a 
kompozit témájú cikkek nagy száma is. 

Jelenleg az első évfolyam egy kötetben való kinyom-
tatásán is dolgozunk, amely elérhető lesz a világ vezető 
könyvtáraiban. Az újság színvonalának további emeléséhez 
várjuk kedves olvasóink kutatási eredményeikről szóló 
eredeti cikkeit, legyen az akár egy rövid közlemény, vagy 
áttekintő dolgozat.  

Dr. Czigány Tibor
 



 
Kérjük tagjainkat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával  

támogassák a Gépipari Tudományos Egyesületet 
 

2008. évben a 2007. évi személyi jövedelemadó 1 + 1%-ról szóló rendelkezések rendje megválto-
zott. 
 

A magánszemély az alábbi lehetőségek alapján tud rendelkezni adója 1%-áról: 
 
1. A magánszemély saját maga készíti az adóbevallását: 

– ez esetben a 0753 bevallás 0753-D oldalán teheti meg a nyilatkozatot, ahol a ked-
vezményezett adószámánál az alábbi számot kérjük kitölteni. 
 

19815682 – 2 – 41  
 

2. A magánszemély munkáltatójától kér adó megállapítást 
– ez esetben az APEH honlapjáról a nyomtatvány kitöltő menü „07 egysza” pontját letöltve, 
vagy az APEH kirendeltségeken beszerezhető formanyomtatvány alkalmazásával lezárt borí-
tékban, a borítékon a magánszemély adóazonosító jelét feltüntetve, a ragasztott felületére 
átnyúlóan saját kezűleg aláírva 2008. május 10-ig adhatja át munkáltatója részére. 
 

3. A magányszemélyeknek az előzőektől eltérően 2008. május 20-ig lehetősége van az 1 + 1% 
nyilatkozatokat önállóan is – az adóbevallástól függetlenül – eljuttatni az APEH-hoz személye-
sen, vagy postán. 
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