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GTE ORSZÁGOS ELNÖKSÉGE 2009. FEBRUÁR 19.ÉN
ÜNNEPI ŰLÉSEN EMLÉKEZETT MEG AZ
EGYESÜLET ALAPÍTÁSÁNAK 60. ÉVFORDULÓJÁRÓL
Jubileumi Küldöttközgyűlésünk előtt két hónappal, 2009.
február 19.-én, a GTE alapításának pontos évfordulóján az
Országos Elnökség rendkívüli, ünnepi emlékülést tartott,
ahol Dr. Nagy Ferenc „ünnepmérnök” tartott érdekes ívű áttekintést, és magával ragadó összefüggései alapján erősödött meg
az a szándékunk, hogy felkérjük Közgyűlésünkön is Ő mutassa
be egyesületi múltunk főbb emlékeit és a történelmi hagyományokhoz fűződő tanulságos összefüggéseit.
Köszöntjük minden tagtársunkat, a szervezeteinkben aktív szakmai szervező munkát végzőket, és dolgozóinkat az
Egyesületünk megalapításának hatvanadik évfordulója, a
gyémánt jubileum alkalmából! Az ötvenedik évet követő, elmúlt tíz évre visszatekintve, szokásosan nehéz, ugyanakkor kezdeményezésekben gazdag és viszonylag eredményes időszakot
tudhatunk magunk mögött, több sikeres akciónk, és rendezvényünk tovább növelte Egyesületünk érdemeit, hírnevét. A vezető
testületek munkája, valamint tevékenységének jellege alkalmazkodott a folyton változó körülményekhez és feladatokhoz.
Mint az tagjaink számára is közismert, a demokratikusan
megválasztott vezető testületek beszámolási kötelezettségét
törvényi előírások és az Alapszabály szabályozzák. Az Egyesület
közhasznú státusa erősíti e kötelezettséget, ezért az előttünk
álló Küldöttközgyűlés fontos feladata lesz az eredmények értékelése, a felvetődő kérdések megvitatása, és a szükséges határozatok meghozatala.
Az Egyesület Országos Elnöksége (OE) a 2008-es esztendőben többnyire az előre megszabott, ütemezett beosztásban
havonta ülésezett, melynek jegyzőkönyvei, emlékeztetői rendre
elérhetők Egyesületünk valamennyi Tagja számára. Az OE tagjai
munkájukat szakmai munkamegosztás alapján, valamint lehetséges időkereteik szerint látták el. A vezető testületek munkájáról, a fontosabb Egyesületi eseményekről a Gépipar hasábjain
rendszeresen beszámoltunk. A Gépipar c. újság szerkesztését
Dr. Lehofer Kornél váratlan halálát követően, a felelős kiadó kötelezettségét magára vállalva, az ügy iránt érzett szorgalommal,
Dr. Igaz Jenő végezte, az Elnökség és néhány segítő kész titkár
kolléga közreműködésével, úgy véljük a lap színvonalában és témáinak aktualitásában erősödött.
Az egyesületi élet hagyományos fóruma és egyik motorja az
Országos Titkári Tanácskozás (OTT) az utóbbi években nagyon ritkán jött össze, de tervszerűen, alkalmanként csak egyegy kiemelten fontos kérdés szabályozásával foglalkozott, mint:
a stratégia alkotás, a rendezvény szervezés, az egyesületi oktatás,
a gazdálkodási és vállalkozási lehetőségek. Fájó az a tény, hogy
az elmúlt esztendőben az ismert anyagi gondjaink miatt az összejövetel megtartására nem adódott lehetőségünk. A Titkári Kar
szóbeli informálása, véleményének meghallgatása igen fontos.
A jövőben ennek megoldása kívánatos, annak ellenére, hogy az
informatikai fejlődés sokkal gyorsabb és olcsóbb elérhetőséget is

biztosít, mint például a honlapunk szolid megújítása, amelynek eredménye észrevehető.
A gazdálkodás témaköre minden Küldöttközgyűlési beszámolóban kiemelkedő fontosságú, mert a megfelelő gazdasági feltételek nélkül nem képzelhető el sikeres Egyesületi működés. Az
Egyesület gazdálkodása, anyagi helyzete végeredményét tekintve
hasonló volt az előző évekéhez, azonban ezt az eredményt sok
erőfeszítéssel értük el. Dr. Bognár Zoltán alelnökünk aktivitásával ennek a területnek a társadalmi vezetése és ellenőrző szerepe erősödött, de a tervezésben a szervezetek csekély reakciója
miatt továbbra sem sikerült az elérni tervezett alulról építkező
modellt megvalósítani. A bevételek és kiadások alakulásáról, az
eredménykimutatás levezetéséről, az éves mérleg és a jövő évi
költségvetés keretében Dr. Igaz Jenő ügyvezető igazgató külön
napirendben számol be a Küldöttközgyűlésen. Azonban azt a
tényt is meg kell említsük, hogy a gazdálkodás kérdéseivel szervezeteink egy része nem foglalkozik kellő súllyal, a lehetséges
bevételek elérésére, mértékére nem terveznek és mozgósítanak,
ezáltal szűkítik saját mozgásterük lehetőségeit is.
Az Egyesület szakmai vonzerejét növelhetjük a piacorientált
célszerinti tevékenységünkkel, működésünket a piaccal kell harmonizálni akár a konferencia rendezés, az oktatás, a képzés, a
továbbképzés, akár az innovációs vállalkozási feladatok megoldásába történő bekapcsolódás, vagy a megbízásos szakértések, és
pályázatok terén.
A GTE nyilván tartott fizető tagjainak korosztályok szerinti megoszlása azt mutatja, hogy a tagság jelentősen öregedett.
Míg 2007-ben a létszámában még 204 fővel népesebb nyugdíjas
korú tagság (1061 fő), a fizető (1833 fő) taglétszám 57%-át tette
ki, addig 2008-ban a (1581 fő) fizető taglétszám több mint a
fele (857 fő) nyugdíjas (54%), és ezek fele (57%-a) „szépkorú”.
A munkaképes korú „rendes” tagság létszáma (372 fő) (23%), az
aktív korú nyugdíjasokkal (367 fő) körülbelül azonos (23%), az
ifjúsági létszám (122 fő) pedig a teljes taglétszám alig egy tizede
(7,7%-a), illetve az aktívan munkaképes korú tagságnak az egy
harmada (32%). Ha azt akarjuk, hogy a GTE-nek ne csak múltja legyen, hanem jövője is, komolyan kell vennünk a fiatalabb
korosztály megnyerését, de leginkább a 40-50 éves gyakorlott
mérnök nemzedék érdeklődésének a felkeltését és érdekeinek a
képviseletét.
A GTE Országos Elnöksége ezeknek a gondolatoknak a
jegyében készül az egyesület fennállásának 60. évfordulóját
köszöntő XL. Küldöttközgyűlésünkre. Szeretnénk a múlt
nagyszerű személyiségeinek szellemét megidézve Hollán Ernő
(1824-1900), Szily Kálmán (1838-1924), Lósy Schmidt Ede
(1879-1948), Bánki Donát (1859-19229, Pattantyús Ábrahám
Géza (1885-1956) és Terplán Zénó (1921-2002) örökségét megőrizve, mérnök társadalmunk jövőbeni elismerésének, szebb jövőbe vetett hitének reményét táplálni.

AZ EGYESÜLET A GYÉMÁNT JUBILEUM MEGÜNNEPLÉSÉRE KÉSZÜL
AZ ORSZÁGOS ELNÖKSÉG FELHÍVÁSA KÖZGYŰLÉSRE
A GTE Országos Elnöksége 02.03/2009. (02.10.) határozatával
2009. április 25. (szombat) 10:00 órára hívta össze az egyesület
XL. Küldöttközgyűlését.
A Gépipari Tudományos Egyesület 2009-ben, a Bánki Donát emlékévben, ünnepeli alapításának 60. jubileumát. Ebből az alkalomból az egyesület méltó környezetben, a Budapesti Műszaki Főiskola óbudai központi
épületében szeretné megtartani jubileumi, „XL. Küldöttközgyűlését”.
A Küldöttközgyűlés napirendje az Országos Elnökség javaslata alapján a szokásostól eltérő szerkezetben épül fel: első része az ünnepi megemlékezés, második része a tulajdonképpeni közgyűlés lesz.
10:00
1. Elnöki megnyitó (Prof. Dr. Takács János)
10:05
2. A házigazda BMF üdvözlő bemutatkozása
(Dr. Rudas Imre rektor)
10:20
3. „Innovatív Magyarország K+F helyzete”
(Dr. Molnár Károly miniszter)
10:50
4. „Gazdasági helyzet egy multinacionális nagyvállalat tükrében”
(Takács János az ELECTROLUX KeletKözép- Európai Holding vezetője)
11:10
5. A MTESZ elnökének köszöntője
(Dr. Gordos Géza elnök)
11:30
6. Megemlékezés a 60 éves GTE ünnepköreiről
(Dr. Nagy Ferenc)

12:00
12:45
13:00
13:45
13:50
14:00
14:10
14:30
14:40
14:50
15:00
15:20
15:30

7. Kitüntetések átadása
8. A Mandátum Vizsgáló Bizottság jelentése a
határozatképességről (Kiss Géza)
9. Büfé
10. A közgyűlés tisztségviselőinek jóváhagyása
11. Elnöki beszámoló
12. Főtitkári beszámoló
13. Mérlegbeszámoló, Közhasznúsági jelentés és Költségvetés
14. Felügyelő Bizottság beszámolója
15. Etikai Bizottság beszámolója
16. Könyvvizsgálói korreferátum
17. Hozzászólások, vita
18. Határozatok elfogadása
19. Zárszó

Egyesületünk alapszabályának (46) paragrafusa értelmében
„… a Küldöttközgyűlés nyilvános, amelyen részt vehet:
a.) minden egyesületi tag, valamint meghívott, megﬁgyelőként (érvényes
tagsági igazolvánnyal, illetve meghívóval), hozzászólási joggal;
b.) minden vezető tisztségviselő - ha nem küldött - tanácskozási
joggal;
c.) minden küldött tanácskozási- és szavazati joggal;
d.) bárki érdeklődő, megﬁgyelőként. …”

TÁJÉKOZTATÓ A GTE ORSZÁGOS ELNÖKSÉGE ÜLÉSEIRŐL
A Gépipari Tudományos Egyesület Országos Elnökségének február
havi rendes ülését, 2009. február 10-én (kedden) 1415 órai kezdettel
tartotta a Budai Technika Háza, Fő u. 68 III. em. 341-es tárgyalójában.
Az előterjesztett napirend:
1. Tagfelvétel Előterjesztő: Dr. Takács János
2. A GTE ingatlan fejlesztésének helyzete Előterjesztő: Dr. Takács János
2. Tájékoztató a gyémántjubileumi közgyűlés előkészítésének
helyzetéről Előterjesztő: Dr. Borbás Lajos
4. A GTE gazdálkodásának összefüggése a költségvetés előirányzatával Előterjesztő: Dr. Igaz Jenő Korreferátum: Dr. Voith András
5. A GTE KOB értékelése a GTE oktatási tevékenységéről
Előterjesztő: Dr. Márton Tibor
6. Tájékoztatás a GTE referált folyóiratainak szükségességéről
Előterjesztő: Dr. Borbás Lajos
7. Egyebek Előterjesztő: Dr. Igaz Jenő
Tájékoztatás a MANUFUTURE projekt helyzetéről Tájékoztatás a
FISITA 2010 projekt helyzetéről

A Gépipari Tudományos Egyesület Országos Elnökségének március
havi ülését, 2009. március 10-én (kedden) 1415 órai kezdettel tartottuk
meg, a Budai Technika Háza, Fő u. 68 III. em. 341-es tárgyalójában.
Mivel az előző, 2009. február 19.-i elnökségi ülés határozatképtelen
volt, annak napirendjeit az OE megismételte. Az ülés időpontját a februári rendkívüli elnökségi ülés során egyeztettük, ezért az Elnök kérte
a március 10.-e mellett az április 7.-ét is előjegyezni.
Megvitatott napirend:
1. Tagfelvétel Előterjesztő: Dr. Takács János
2. Tájékoztató és döntések a jubileumi közgyűlés előkészítéséről
(írásos anyag az előző ülésre megküldve) Előterjesztő: Dr. Borbás Lajos
3. A GTE gazdálkodásának összefüggése a költségvetés előirányzatával (írásos anyag az előző ülésre megküldve) Előterjesztő: Dr.
Igaz Jenő
4. Előterjesztés a GTE névjegyzékek harmadik félnek történő
átadása engedélyezéséről (írásos anyag e-mailon megküldve) Előterjesztő: Dr. Voith András
5. Egyebek Előterjesztő: Dr. Takács János

ÚJ TAGJAINK KÖSZÖNTÉSE
A GTE Országos Elnöksége 2009. február 10-i ülésén hozott
01.02./2009. (02.10.) GTE OE Határozatával TAGFELVÉTELRŐL egyhangúan felvette a következő kollégákat:
MARKHOT PÉTER
SZŰCS ANTAL
ASZTALOS ANDRÁS
RÁCZ EDIT
RÁCZ GÉZA
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Gépjármű Szakosztály
Csepeli Szervezet
Anyagvizsg. Roncs. mentes
Hajdú-B. megyei Szerv
Hajdú-B. megyei Szerv

NY;
NY;
R;
NY;
NY;

A GTE Országos Elnöksége 2009. március 10-i ülésén hozott 01.03./2009. (03.10.) GTE OE Határozatával a
TAGFELVÉTELRŐL egyhangú egyetértéssel felvette az egyesület tagjai sorába a következő kollégákat:
PAPP VIKTOR
LUKOVITS LÁSZLÓ
VÖRÖS ISTVÁN
Dr. VÁNCZA JÓZSEF

Gépjármű Szakosztály
Hegesztési Szakosztály
Mechatronika Szakosztály
Gyárt. Rendszerek Szako.

I;
NY
I;
R;
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EGYESÜLETI RENDEZVÉNYEK

RENDEZVÉNY ÉS TANFOLYAMNAPTÁR
MÁRCIUSI - ÁPRILISI PROGRAMOK
A részletes információk, jelentkezési lapok letölthetők a GTE http://www.gte.mtesz.hu internet címen található honlapjáról.

RENDEZVÉNYEK

EGYESÜLETI TANFOLYAMOK

ORSZÁGOS EMELŐGÉP-ÜZEMELTETŐI és BIZTONSÁGTECHNIKAI
KONFERENCIA SZAKMAI BEMUTATÓVAL
2009. június 24-25-26. Nyíregyházán.
Az OREMBIK szervezői:
GTE Anyag-mozgatási Szakosztály:
dr. Kása László Tel. (1) 361-3722; Fax: (1) 361-3722;
Mobil: (20) 981- 2353;
E-mail: multikran.kft@chello.hu
GTE Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezete:
Szabó Jenő Tel.: (20) 911-0210, Tel/fax:(42) 406-925;
E-mail:szmgte@freemail.hu
Részletes információ olvasható még az alábbi honlapon: http://szmgte.extra.hu

Új szakmajegyzék (OKJ) szerint indulnak tanfolyamaink!
Téli tanfolyamaink:
Ingatlan- és épületmenedzser képzés I-II. féléves;
Bolti eladó;
Energetikus;
Gáz és olajtüzelő berendezések: (hétfő, kedd délután);
Hulladékgyűjtő;
Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó: (hétfő, péntek délután);
Kazánfűtő (3 szinten): (hétfő, kedd délután);
Kereskedő-boltvezető;
Könnyű- és nehézgép-gépkezelő: céges igény szerint.
Környezetvédelmi szakelőadó: (pénteki napokon);
Logisztikai ügyintéző;
Takarító;
Települési hulladékgyűjtő;
Települési hulladék –gyűjtő és szállító;
Továbbképző tanfolyamok:
Hűtőgépszerelők környezetvédelmi kötelező továbbképzése (Zöld tanfolyam)
Környezet- és munkavédelmi vezetők, veszélyes hulladék-, veszélyes anyag-ügyintézők
továbbképzése;
Ingatlan- és épületmenedzser képzés
Vegyipari ismeretekkel bővített alapfokú közegészségügyi (méregkezelő) tanfolyam
Információ:
Gépipari Tudományos Egyesület (Oktatási- és Vizsgaközpont),
1027 Budapest, Fő u. 68.III. em., Nysz:01-0978-04, AL:237
Apostolide Gabriella
Telefon: 202-0565 , Mobil: 20-492-36 03 ; Fax:457-0728
e-mail: agaby.gte@mtesz.hu , honlap: www.gte.mtesz.hu;

⇒ GTE ⇐
A GTE Gyártási Rendszerek Szakosztálya
a „MACH-TECH” 9. Nemzetközi Gépgyártástechnológiai és Hegesztéstechnikai
Szakkiállítás alkalmából ismét megrendezi a hagyományos
INNOVÁCIÓ és KUTATÁS-FEJLESZTÉS a (GÉP)GYÁRTÁSBAN
konferenciát
„MANUFUTURE 2009” címmel.
2009 május 20-án, Budapesten, a HUNGEXPO területén
A rendezvény aktualitást az adja az ipari-, felsőoktatási-, kutató-, és fejlesztő szakemberek
újabb találkozójához, hogy a MANUFUTURE-HU kezdeményezés kapcsán hazánkban is
megvalósulni látszik az EU testületei és a kormányzati döntéshozó szervek azon elhatározása, hogy alulról jövő platform-kezdeményezők dolgozzák ki a konszenzuson alapuló együttes véleményüket, a korszerű gyártási és értéktermelő technológiák fejlesztési irányelveinek
tekintetében, un. „Stratégiai Kutatási tervek” és „Megvalósítási tervek” formájában.
Felvilágosítást ad: Székely Orsolya; penzugy.gte@mtesz.hu;

⇒ GTE ⇐
⇒ GTE ⇐
8th YSESM
Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics
20-23 May 2009 Győr, Hungary
Under the auspices of:
IMEKO Technical Committee 15 and Danubia-Adria Symposium
Organised by:
Scientiﬁc Society for Mechanical Engineering (GTE)
Széchenyi István University Győr (SzE)
Further details will be continuously given on the
Symposium website: www.gte.mtesz.hu/8_YSESM
Symposium Secretariat:
Postal address: GTE 8th YSESM
H-1027 Budapest, Fő u. 68.
Phone: +36-1-202-0582,
Fax: +36-1-202-0252
E-mail: ysesm_8.gte@mtesz.hu
The Organisers would much appreciate for forwarding this Announcement to specialists who might be interested in attending the Symposium.
⇒ GTE ⇐
„MACH-TECH” 9. Nemzetközi
Gépgyártástechnológiai és Hegesztéstechnikai Szakkiállítás
A HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban
Társrendezvény az ELECTROSALON 3. Nemzetközi elektronikai.
Elektrotechnikai és automatizálási szakkiállítás
2009 május 19-22-én,
www.humgexpo.hu; machtech@hungexpo.hu
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VEZETŐSÉGI ÜLÉSEK
Tájékoztatást ad: Szakács Annamária 20-20-656,
e-mail: mail.gte@mtesz.hu
Márciusi ülések:
Március 3, (K)
Március 9. (H)
Március 10.(K)
Március 12. (CS)
Március 12. (CS)
Március 17. (K)
Március 17. (K)
Március 18. (SZ)
Március 26.,(CS)
Áprilisi ülések:
Április 01. (Sze)
Április 06. (H)
Április 07. (H)
Április 16. (Cs)
Április 20.,(K)
Április 23.,(CS)
Április 25.,(SZO.)
Április 30. (CS)

15,00 óra: Repülési Emlékek Biz. ülése / 341.
14,30 óra: Hőkezelő Szakosztály ülése / 341.
14,00 óra: Országos Elnökség ülése / 341.
14,00 óra: Szenior Fórum ülése / 442.
14,00 óra: Korróziós Szakosztály ülése / 341.
14,00 óra: Műanyag Szakosztály konferencia
„MECHANOPLAST” Balatonaliga
16,00 óra: Energia-és Vegyiparigép Szakosztály előadói
ülése /442.
10,00 óra „MANUFUTURE-HU”
Sajtótájékoztató (Work Shop) „Csodák Palotája”
14,00 óra: Szenior Fórum /341.
14,00 óra: Gépjármű Szakosztály ülése / 341.
14,30 óra: Hőkezelő Szakosztály ülése / 341.
14,00 óra: Országos Elnökség ülése / 341
14:30 óra Konstrukciós Szakosztály, BME Gépelemek
Tanszék Könyvtára KMF. 79.
16,00 óra: Energia-és Vegyiparigép Szak- osztály
előadói ülése/ 341.
16,00 óra: Korróziós Szakosztály ülése /341.A
10,00 óra: Küldöttközgyűlés / BMF Bécsi út
14,00 óra: Szenior Fórum /341.
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EGYESÜLETÜNK ÉLETÉBŐL
A GTE MANDÁTUM VIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGÁNAK JELENTÉSE
A KÖZGYŰLÉSI KÜLDÖTTEKRŐL
A Mandátum Vizsgáló Bizottság jelentése a GTE szervezetei
szavazati jogú küldötteinek mandátumáról. A GTE szervezeteinek 2008. év december 31-i taglétszáma és a küldöttek
tagdíjfizetésének ellenőrzése alapján elkészült a közgyűlési küldöttlista első felülvizsgált változata, amelyet felszólalásra közzé
teszünk.
Azok a szervezetek, amelyek létszám tekintetében (pl.: az alapszabály (29) § szerint nincs legalább 10 aktív, tagdíjﬁ zető rendes
tagjuk), vagy működés tekintetében (pl.:, nincs írásban benyújtott
éves munkaprogramjuk, nem tartanak évente legalább egy ülést
illetve szakmai rendezvényt, nem készült minden év végén ennek
megfelelő írásos beszámoló stb.) nem felelnek meg az alapszabály
kritériumának, illetve ha küldöttük nem rendezte 2008. év december 31-ig tagdíját, a tapasztalt és jelzett eltérés esetén (*) a
Mandátum Vizsgáló Bizottság nem tudja igazolni a mandátumot a szervezetnek és a mulasztó küldöttnek. A Mandátum
Vizsgáló Bizottság elnöke a továbbiakban az alábbi részletezéssel
rendelte el a GTE XL. Küldöttközgyűlésére meghívandó szavazati jogú küldöttek névsorának közzétételét. Ezen döntés ellen minden érintett szervezetnek és tagnak felszólalási joga van.
I. Területi szervezetek
Létszám/küldöttek száma, közgyűlési küldött:
(8) / 0 *
(84) / 2 * Sióréti Csaba, *
(75) / 2 * Dr. Döbröczöni Ádám,
Dr. Jármai Károly,
Dr. Siménfalvi Zoltán
Hajdú-Bihar megyei Szervezet (130) / 3 Cséti Imre,
Dr. Lőrincz Béla,
Lesnyák Miklós,

Baranya megyei Szervezet
Békés megyei Szervezet
Borsod megyei Szervezet

Szabolcs-Szatmár megyei Sz.
Tolna megyei Szervezet
Veszprém megyei Szervezet
Bajai szervezet
Ceglédi Szervezet
Csepeli Szervezet

(37) / 1
(19) / 1
(11) / 1
(11) / 1
(5) / 0
(58) / 2

*
Fáncsy István
Horváth Pál
Dr. Balogh Miklós
*
Csizmadia Károly,
Lengyel Ottó

Egri Szervezet
Esztergomi Szervezet
Győri Szervezet
Jászberényi Szervezet
Hódmezővásárhelyi Szerv.
Mosonmagyaróvári Szervezet
Soproni Szervezet
Tatabányai Szervezet
Zalaegerszegi Szervezet
MOL Százhalombattai Szervezet
Kecskeméti Szervezet
Szabvány Klub
Szenior Fórum

(8) / 0
(11) /1
(40) / 1
(10) / 1
(3) / 0
(29) / 1
(25) / 1
(10) / 1
(2) / 0
(28) / 1
(6) / 0
/1
/1

*
Dr. Fórián István *
Csizmazia Ferencné dr.
*
*
Tóth István
Dr. Czuppy Imre
Schmiedt Katalin
*
Ilinyi János
*
Bárdos Zoltánné
Dr. Bognár Zoltán

* A szervezet titkárának és elnökének elfogadó és igazoló nyilatkozata szükséges a küldött személyére vonatkozóan !
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Összesen 610 fő tagdíjat ﬁzető területi szervezeti létszám alapján a
küldöttek száma: 22 fő
II. Szakosztályok
(Létszám/Küldöttek száma, közgyűlési küldött:)
* Dr. Kása László
*
Dr. Hős Csaba
*
Dr. Csury István
Dr. Berta János
*
Szatmári Éva,
Dr. Kovács Miklós
Gördülőanyag Szakosztály
(39) / 1 Lánczos Péter
Gyártási Rendszerek Szakosztály (132)/ 3 Dr. Haidegger Géza,
Dr. Hajdú György,
Gyurika István
Hajó és Úszómunkagép Szakosztály (5) / 0 *
Háztartási Gépek Szakosztály
(28) / 1 Szikra István
Hegesztési Szakosztály
(72) / 2 Gyura László,
Dr. Rittinger János
Hidraulika Pneumatika Szakosztály (6) / 0 *
Hőkezelő Szakosztály
(22) / 1 Dr. Tóth Tamás
Ipargazdasági Szakosztály
(25) / 1 Dr. Kisfalvi Tibor
Karbantartási Szakosztály
(18) / 1 *
Képlékenyalakítási Szakosztály (14) / 1 Dr. Danyi József
Konstrukciós Szakosztály
(27) / 1 Dr. Tóth Sándor
Korróziós Szakosztály
(56) / 2 Dr. Nemes Katalin,
Ostorházi Miklós,
Mezőgép Szakosztály
(25) / 1 Dr. Kiss Péter
Mechatronikai Szakosztály
(11) / 1 Dr. Ábrahám György
Műanyag Szakosztály
(95) / 2 László György,
Dr. Kovács József Gábor
Repülőgép Szakosztály
(25) / 1 Gáti Balázs
Tribológia Szakosztály
(7) / 0 *
Tűzvédelmi Szakosztály
(33) / 1 Vida Ferenc
Tisztítástechnológia Klub
(4) / 1 Drabek Ferenc
Ipari Minőségügyi Klub
(15) / 1 Tóth Tihamér
Anyagmozgatási Szakosztály
Anyagvizsgáló Szakosztály
Áramlástechnikai Szakosztály
Energia-és vegyiparigép Szakosztály
Élelmiszer és Hűtőgép Szakosztály
Építőgép Szakosztály
Forgácsolási Szakosztály
Gépjármű szakosztály

(57) / 2
(43) / 1
(23) / 1
(26) / 1
(31) / 1
(27) / 1
(7) / 0
(98) / 2

* A szervezet titkárának és elnökének elfogadó és igazoló nyilatkozata szükséges a küldött személyére vonatkozóan!
Összesen 952 fő. tagdíjat ﬁzető szakosztályi létszám alapján a küldöttek
száma: 31 fő
Összesítve a 610 fő tagdíjat ﬁzető területi szervezeti létszám alapján a
küldöttek száma: 22 fő;
Az összesen 952. tagdíjat ﬁzető szakosztályi létszám alapján a közgyűlési
küldöttek száma: 31 fő;
Mindösszesen 1562 tagdíjat ﬁzető egyesületi létszám alapján a szavazati jogú küldöttek száma: 53 fő;
A Közgyűlés határozatképes: 50% + 1 fő megjelenésekor, tehát, ha
legalább 27 küldött részt vesz a Közgyűlésen.
Kiss Géza
a Mandátum Vizsgáló Bizottság elnöke
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A GTE EGYESÜLETI ÉLETÉNEK HÍREI
FELHÍVÁS NYUGDÍJAS TAGJAINKHOZ
Értesítjük az Egyesület nyugdíjas tagjait, hogy idén is lehet kérelmezni
méltányossági nyugdíjat és egyszeri segélyt. A méltányossági nyugdíj
feltétele, hogy a nyugdíj összege az 57.000,-Ft-ot ne haladja meg, ha az
illető egyedül él, ha házastársa van a 71.250,-Ft-ot. Az egyszeri segélyt
igénylőnek irányszám az 57.000,- Ft, de ez 2-3%-al is nagyobb lehet
alapos indoklás mellett Indoklásnak az kevés, hogy magas a gyógyszerköltség, ezen felül más indok is kell. Mindkét kérőlap igényelhető

az egyesület ügyvezető titkárságán. A kitöltött kérelmeket – csatolva
az aktuális nyugdíjszelvényt – a titkárságra kell eljuttatni Dr. Bognár
Zoltán alelnök nevére, aki azt havonta beviszi a MTESZ Szociális
Bizottságához, mint annak GTE képviselője, és ha ott jóváhagyják,
kerül át a TB-re.
20.20.20.
Dr. Bognár Zoltán

SIKERES DIPLOMATERV PÁLYÁZAT
A Hegesztési Szakosztály elsőként hozta létre a Fiatal Hegesztő Mérnökök
klubját, amely az akkor Bánki Donát Műszaki Főiskolán (ma Budapesti
Műszaki Főiskolán) Dr. Kovács Mihály docens úr vezetésével működött.
A Budapesti Műszaki Egyetem kollégiumában Dr. Palotás Béla docens
úr hallgatói hegesztési szakosztályt működtetett, amely azóta is létezik,
és immár a sokadik egyetemista generációval igyekszik megszerettetni a
hegesztési szakmát.
Mindkét „szervezet” létrehozásának célja az volt, hogy felkeltse az érdeklődést a hegesztés iránt és egyrészt a hallgatók, valamint a már végzett
ﬁatal hegesztő szakemberek számára fórumot biztosítson. Az összejöveteleken a szakmában már elismert, elméleti és gyakorlati szinten felkészült szakemberek tartottak bevezető előadásokat, majd a résztvevőket
bátorították a szakmai vitára. Hallgatóknak kiírt hegesztési versenyeken
nemcsak elméletben, de a gyakorlatban is bizonyíthatták a résztvevők
képességeiket, tudásukat. Kitűnően működtek ezek a fórumok.
1990-től kezdve azonban kissé megváltoztak a lehetőségek. A hegesztő szakemberek iránt a jogszabályok által előírt követelmények miatt jelentős igény merült fel. Ez a szakma felértékelődését jelentette, de
a hegesztő felelősök jelentős leterhelését vonta maga után. A külföldi
cégek a szakemberek mozgását a szakmai társadalmi életben jelentősen
korlátozták.
A Linde Gáz Magyarország Zrt kezdeményezésével és támogatásával
2002-ben megalakult a Magyar Hegesztők Baráti Köre, amely önálló
vezetéssel működik és a Hegesztési Szakosztály mindenben támogatja.
A Baráti Kör célja, hogy fórumot biztosítson a hegesztéssel foglalkozó
szakembereknek több, a szakmát érintő kérdésekben, A baráti kör összetartó ereje, a ma már több hegesztéssel foglalkozó cég (Linde, ESAB,
Messer, REHM, stb.) támogatásával évenként megrendezett, egy-egy
szakmai szimpózium, illetve hazai és külföldi (főként osztrák) hegesztő
berendezéseket, anyagokat gyártó cég meglátogatása tapasztalat szerzés
céljából. Ezeken a rendezvényeken a szakosztály ifjabb és szenior tagjai is
részt vesznek. A ﬁatal hegesztő szakemberek számára a GTE Hegesztési
Szakosztálya két úton kíván segítséget nyújtani:

• Egyrészt megismerteti a múltat, hogy gyökereket adjon,
• Másrész szárnyakat adjon a ﬁatal hegesztő szakembereknek (EWE/
IWE, EWT/IWT), az első nyilvános szakmai megmérettetéséhez,
már a diplomadolgoztuk alapján.
A pályázati felhívás évekkel ezelőtt a Gépipar hasábjain megjelent, a Szakosztály vezetése kérte az oktatási intézményeket a felhívás felkarolására.
A sikeres pályázók előadást tartanak a Szakosztály rendezvényein, illetve az előadásuk kéziratát az Egyesület folyóirataiban megjelentetjük.
Több évet kellett várni az első „fecskékre”, de 2008 meghozta őket.
Pályázatot nyújtott be:
Perlaki Edit: „Hidrogén okozta károsodás nyomástartó berendezések
hegesztett kötéseiben” című dolgozatával. A szakdolgozatából részleteket,
már a XII. Hegesztési Konferencián (2008.05.15/16) előadást tartott.
Az előadásának kéziratát a GépGyártás XLVIII. Évfolyam, 2008.5/6,
illetve a Hegesztéstechnika XIX. Évfolyam 4.számában is megjelent.
Gál Péter: „Vastagfalu, melegszilárd acélból készült, belülről plattirozott
nyomástartó edény csonkcseréjének hegesztési technológiája” diploma dolgozata egy, a gyakorlatban megvalósított megoldás előkészítését, kivitelezését és ellenőrzését oldotta meg. A konzulensének nagyon találó véleménye
szerint nem „papírból papírt” csinált, hanem feladatot oldott meg.
A diplomaterv pályázat díjazását a GTE Százhalombattai Szervezete,
valamint a Hegesztési Szakosztály Nyomástartó Berendezések és
Csővezetékek szakbizottsága által rendezett „Balatoni Ankét” viseli. A
díjak átadására is az Ankét alkalmával kerül sor, azokat Dr. Rittinger
János a Hegesztési Szakosztály elnöke adta át. A díjazottak oklevelet
kaptak és pénzjutalomban részesültek. A nyertes pályázók a díj átvételét követően, a 29. Balatoni Ankéton színvonalas előadásban számoltak
be munkájukról. Bízunk benne, hogy az első díjazottakat egyre többen
fogják követni.
Gyura László
a Hegesztési Szakosztály titkára

FELHÍVÁS
Az 1949. február 19-én alapított Gépipari Tudományos Egyesület
2009. februárjában ünnepli 60-ik éves fennállását..
Az ünnepi Közgyűlést 2009. április 25-én tartjuk a Budapest
Műszaki Főiskolán.
A tíz éve megtartott 50 éves évforduló szerény keretek között, de
eredményesnek bizonyult. Az idei évfordulóra a felkészülés megkezdődött és az előkészítés végső szakaszába érkezett. Az Országos
Elnökség részletes munkatervet készített határidőkkel, felelősökkel.
Az Egyesület anyagi helyzete továbbra is csak költség-kímélő ünneplést enged meg.
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Ezért fordulunk minden magyar mérnökhöz, technikushoz,
bárhol él a világban, hogy ha módja és lehetősége van, járuljon
hozzá jubileumunk sikeres megrendezéséhez!
A pénzbeli adományokat az alábbi számlaszámra lehet átutalni:
Gépipari Tudományos Egyesület
K&H Bank, Budapest:
10200830-32310236-00000000
További jó erőt és egészséget, eredményes jó munkát kíván
a GTE Országos Elnöksége nevében:
Dr. Bognár Zoltán
Költségvetési Alelnök
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SZERVEZETEINK ÉLETÉBŐL
EGY SIKERES TALÁLKOZÓ
Az Egyesület Hegesztési Szakosztályának kezdeményezésére, a MAROVISZ (Magyar Roncsolásmentes Anyagvizsgálók
Szövetsége) és a Szakosztály kibővített együttes ülést tartott 2008.
november 8.-án. Az ülés házigazdája a Linde Gáz Magyarország
Zrt volt. Az ülésen 38 fő vett részt.
Az ülést Dr. Rittinger János elnök nyitotta meg, köszöntötte a
résztvevőket és reményét fejezte ki, hogy ezt az első ülést továbbiak fogják követni. Dr. Trampus Péter MAROVISZ elnöke részére
átadott egy CD-t, amely válogatást tartalmazott az anyagvizsgálat és a hegesztés 1930 – 1944 között megjelent közleményeiből.
A megnyitót Skopál István (MAROVISZ) előadása követte,
amely áttekintést adott a roncsolásmentes anyagvizsgálat szabványainak alkalmazásával kapcsolatos nehézségeiről. Az anyagvizsgálók még mindig ragaszkodnak, már nem érvényes, de
megszokott és (nem alaptalanul) jónak tartott hazai szabványok
alkalmazásához.

A hegesztők roncsolásmentes anyagvizsgálatokkal kapcsolatos problémáit, számos gyakorlati eseten keresztül Dr. Rittinger János mutatta
be. A hegesztett szerkezeteket gyártók, főként a külföldi megrendelők
miatt az új EN, EN/ ISO szabványok alkalmazására kényszerülnek, de
ezek alkalmazását írja elő számos hazai jogszabály is. A gyártó roncsolásmentes anyagvizsgálati kapacitásukat, sokszor talán indokolatlanul
megszüntették, vagy jelentősen csökkentették. A vizsgálatokhoz külső
szolgáltatást vesznek igénybe. Ez számos esetben komoly veszteséget
jelent nekik a hibás értékelés miatta. Az üzemelő hegesztett berendezések időszakos ellenőrzése során is a szolgáltatást igénybevevők nehéz
helyzetbe kerülnek a hibás szolgáltatás miatt. Az előadásokat élénk vita
követte. A két szervezet egyetértett abban, hogy a jövőben fokozottabb
ﬁgyelmet kell fordítani az ismeretek bővítésére. Ehhez kitűnő lehetőséget biztosítanak a közös rendezvények.
Gyura László
a Hegesztési Szakosztály titkára

AZ EGYESÜLET BÚCSÚZIK ELHUNYT TAGTÁRSAITÓL
SZABÓ JENŐ
1933-2009

Szabó Jenő sokgyerekes családban nőtt fel és mint legidősebb testvér, amolyan család összetartói szerepet is betöltött. Édesapja vasutas
volt, nem volt nagykeresetű, ezért tanulni neki sem volt könnyű.
Szabó Jenő a Hajtóművek és Festőberendezések Gyárának vezetője
volt. Sokat tett azért, hogy „Szabolcs” ipart tanulhasson.
Szabó Jenő 45 éve volt egyesületi tag. Neve összefonódott a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei GTE szervezettel, amelynek immár
40 éve, évtizedeken át titkára és legaktívabb tagja, szorgalmas, áldozatkész közösségi embere volt. Motorja volt az Országos Titkári
Tanácskozás baráti közösségének. Róla igazán elmondható, hogy
életét a gépiparnak és az egyesületnek szentelte. Minden magától telhetőt megadott az egyesületnek, és ezt az egyesület nem csak észlelte
és elkönyvelte, hanem el is ismerte.
•
•
•
•
•

Lapzárta után gyászhír érkezett Nyíregyházáról:
elhunyt Szabó Jenő!
Vesztesség érte a magyar gépészmérnök társadalmat: elhunyt Szabó
Jenő, a GTE Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének titkára.
Nagy vesztesség érte a nyíregyházi műszaki közéletet, elhunyt
Szabó Jenő, a város GTE szervezetének fáradhatatlan motorja.
Pótolhatatlan vesztesség érte a családot, elhunyt Szabó Jenő,
a megbízható férj, a szerető apa, a családjáról féltőn gondoskodó
családfő.
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1976-ban Bánki Donát díjjal;
1985-ben MTESZ díjjal;
1997-ben Egyesületi Érem kitüntetésben részesült;
1998-tól a GTE Tiszteleti Tagja;
2003-ban életművéért Egyesületi Aranyérem
kapott.

kitüntetést

Nélküle nem jöhetett volna létre az OREMBIK évtizedeken át tartó sikersorozata, nem emlékezhetnénk vissza számos, Nyíregyházán
tartott GTE rendezvényre és Országos Titkári Tanácskozásra.
Több évtizedes, az Egyesület országos, regionális és helyi érdekeit szem előtt tartó, kiemelkedő, a tagság szakmai felemelkedését
szolgáló, fáradhatatlan szervező és oktató tevékenységét, áldozatos
munkáját hálás szívvel köszönjük. Emberi tisztességével Szabó Jenő
a jelen és jövő generáció számára mindig is példaként fog szolgálni. Helytállását, precíz, mindig szakszerű, pontos, példamutató
titkári munkáját, ember- és vendégszeretetét soha nem felejtjük.
Felejthetetlen emlékét örökké megőrizzük.
Béke poraira!
Dr. Takács János
a GTE elnök
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A GTE ELHÚNYT TAGJAIRA EMLÉKEZIK
DR. ROMVÁRI PÁL
1929-2008

Romvári Pál professzor több mint két évtizeden át volt Nehézipari
Műszaki Egyetem Mechanikai Technológiai Tanszékének tanszékvezető professzora. Nyugállományba vonulásakor 1990-ben
jól működő, a kor színvonalának megfelelően felszerelt, szakmailag elismert, racionálisan megszervezett tanszéket adott át.
1991-től 1999-ig végleges nyugállományba vonulásáig beosztott
egyetemi tanárként továbbra is aktívan részt vett a tanszék oktató
munkájában, elsősorban a Hegesztés technológiai szakirány tantárgyainak oktatásában, valamint az EWE/IWE diplomát is adó
hegesztő szakmérnöki képzésben.

Tanszékvezetésének időszaka alapvetően a tanszék dinamikus
fejlődésével jellemezhető. Ez az időszak a hazai iparban, a tudományos életben és a felsőoktatásban egyaránt a jelentős extenzív
fejlesztés időszaka volt: a tanszék oktatói, kutatói, munkatársi
létszámban, eszközökben, gépekben és műszerekben jelentősen
fejlődött, gyarapodott és ebben a tanszékvezető Romvári professzornak elévülhetetlen érdemei vannak.
Vezetői tevékenységét méltatva feltétlenül ki kell emelni, hogy tudatosan törekedett a tanszék valamennyi szakterületének „egyenszilárdságú” fejlesztésére. Az ő nevéhez fűződik a tanszéki szakcsoporti rendszer
kialakítása, a hegesztés, hőkezelés, képlékenyalakítás, valamint a gépészeti anyagtudomány ismereteinek összehangolt fejlesztése, az említett
szakterületek személyi és eszközállományának jelentős bővülése.
Tudományos kutatás-szervező munkásságának eredményeként
a Mechanikai Technológiai Tanszéken a már korábban is elismert
hegesztési tudományterület mellett a képlékenyalakítás és a gépészeti anyagtudomány is országos elismertséget, hírnevet szerzett.
Tanszékvezetői munkássága kapcsán feltétlenül meg kell említeni azt is, hogy a Mechanikai Technológiai Tanszék Romvári
professzor irányításával a hazai ipar számára is nagy jelentőségű munkát végzett. Az az időtájt dinamikusan fejlődő iparnak
nagy segítséget nyújtott szakvéleményeivel, amelyeket mindig az
igényesség és az ipari-gyakorlati racionalitás egysége jellemzett.
Ezt a hozzáállást plántálta át ﬁ atalabb munkatársaiba is, akiknek szakmai pályáját önzetlenül támogatta, szakmai életútjukat
egyengette, segítette. Emberi, vezetői tulajdonságaiért valamennyi munkatársa tisztelte, és nagyra becsülte.
Oktatói-kutatói munkásságát számos kitüntetéssel ismerték
el: a Munka Érdemrend Arany fokozatát két alkalommal kapta
meg, Kiváló Munkáért, illetve az Oktatásügy Kiváló Dolgozója
kitüntetést kapott az Oktatási Minisztériumtól. Szakmai munkásságát más szervezetek is magas kitüntetésekkel ismerték el,
amelyet egyebek között a Zorkóczy Emlékérem és a Gillemot
Emlékérem fémjelez. Kitüntetései között különösen fontosnak
tartotta azokat, amelyeket életének két meghatározó egyetemétől kapott: a Miskolci Egyetem Signum Aureum Universitatis és
a Budapesti Műszaki Egyetem pro Universitate kitüntetését. A
Miskolci Egyetem hosszú eredményes oktatói pályafutását 1999ben professzor emeritus címmel ismerte el.
Emlékét megőrizzük.
Dr. Tisza Miklós
tanszékvezető, egyetemi tanár

AZ EGYESÜLET ELMÚLT IDŐSZAKBAN
KÖRÜNKBŐL ELTÁVOZOTT TAGJAI:

Dr. KINCSES ISTVÁN
1930-2009.

2008.
Tímár József
Korróziós Szakosztály
2008.
Rábel György
Gyártási Rendszerek SzO.
2009.
Dr. Baráti Antal
Gyártási Rendszerek SzO
2009.
Dr. Cser István
Gyártási Rendszerek SzO.
2009.
Papp Pál
Gyártási Rendszerek SzO.
2008.
Boér Emíl
Konstrukciós Szakosztály
2008.
Bácsi Antal
Anyagmozgatási Szakosztály
2008.
Dr. Láng Lajos
Élelmiszer-és Hűtőgép SzO.
2008.
Stier József
Repülőgép Szakosztály
2009.
Dr. Kincses István Hajdú-Bihar megyei Szerv.
2009.
Mező Zoltán
Gördülőanyag Szakosztály
A GTE Országos Elnöksége osztozik a rokonok és családtagok
gyászában és eltávozott tagjaink emlékét kegyelettel megőrizzük!

GÉPIPAR 2009. 01.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy életének 79. évében, súlyos betegség
után, 2009. február 8-án örökre megpihent Dr. Kincses István
tanár ur. Szeretett halottunk hamvasztás utáni búcsúztatása 2009.
február 12-én volt a Debreceni köztemető 1-es számú ravatalozó
terméből a református egyház szertartása szerint. Szokásunknak
megfelelően majd 2009. október 22. (csütörtök) 14h –i kezdéssel,
Pekár Imre emlékoszlopának megkoszorúzása alkalmával rá is
emlékezni fogunk.
Cséti Imre titkár
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KÉRJÜK TAGJAINKAT, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJUK
1%ÁVAL 2009BEN IS TÁMOGASSÁK A KÖZHASZNÚ
GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLETET VAGY ANNAK KÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNYÁT: A GÉPIPARI ALKOTÓK ALAPÍTVÁNYÁT
Köszönjük, hogy a 2008. évben a magánszemélyek jövedelemadójából származó 1%-al megtisztelték egyesületünket és ebből a
forrásból mindösszesen: 286.000,- Forintot tudtunk fordítani egyesületünk alapszabályában is megfogalmazott közhasznú
célszerinti tevékenységeink ﬁnanszírozására, amelynek felhasználásáról
a „GTE Közhasznúsági Jelentése 2008.” közgyűlési dokumentumunkban adunk számot
A 2009. évben a 2008. évi személyi jövedelemadó 1 + 1%-ról szóló rendelkezések eljárásrendje nem változott,
a magánszemély az alábbi lehetőségek alapján tud rendelkezni adója 1%-áról:
1. Ha a magánszemély saját maga készíti az adóbevallását:
– ez esetben a 0753 bevallás 0753-D oldalán teheti meg a nyilatkozatot, ahol a kedvezményezett adószámánál az alábbi
számot kérjük kitölteni:
A Gépipari Tudományos Egyesületnek felajánlott összeget a:
19815682 – 2 – 41
A Gépipari Alkotók Alapítványának felajánlott összeget a:
19006925 – 2 – 41 adószámokon
2. Ha 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 borítékban, a borítékon a magánszemély adóazonosító jelét feltüntetve, a
ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg aláírva legkésőbb 2009. május 10-ig adhatja át munkáltatója részére.
3. Az előzőektől eltérően, a magányszemélyeknek 2009. május 20-ig lehetősége van az 1 + 1% nyilatkozatokat önállóan is – az
adóbevallástól függetlenül – eljuttatni az APEH-hoz személyesen, vagy postán az előző pontban leírt módon
formanyomtatvány alkalmazásával lezárt borítékban.
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