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A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET XL. KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉN 
ÜNNEPI KERETEK KÖZÖTT EMLÉKEZETT MEG 

AZ EGYESÜLET ALAPÍTÁSÁNAK 60. ÉVFORDULÓJÁRÓL

Az egyesület fennállásának 60. évfordulóját köszöntő 
XL. Küldöttközgyűlésen a múlt nagyszerű személyiségeinek szel-
lemét megidézve, az 1867-ben alakult Magyar Mérnök és Építész 
Egyesület gépipari és gyáripari tagozatának, amelynek elnöke 1906-
1912 között maga Bánki Donát volt, és 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 felvállalva, mérnök társadal-
munk jövőbeni elismerésének, szebb jövőbe vetett hitének reményét 
táplálva, emlékezett meg a Gépipari Tudományos Egyesület tagsá-
gát képviselő jelenlévők ünneplő gyülekezete. A Küldöttközgyűlés 
napirendje az Országos Elnökség javaslatát követve, a szokásostól 
eltérő szerkezetben épült fel: első része az ünnepi megemlékezés, 
második része a tulajdonképpeni éves közgyűlési munka volt. 

Dr. Takács János elnöki megnyitóját követve a házigazdák ré-
széről Dr. Rudas Imre rektor video üzenetét hallgatták meg a jelen 
lévők, majd Dr. Gáti József kancellár mutatta be a közgyűlésnek 
otthont adó Budapesti Műszaki Főiskolát. Takács János tisztelet-
beli társelnökünk, vezérigazgató, az ELECTROLUX Kelet-Közép- 
Európai Holding vezetője, tartott előadást a „Gazdasági helyzet egy 
multinacionális nagyvállalat tükrében” címmel. A gazdasági válság 
nehézségeivel szembe néző és kiutat kereső vállalati közösség cselek-
vési programmját felvázoló tanulságos vezetői gondolatokat követve, 

Dr. Gordos Géza a MTESZ elnökének köszöntője hangzott el. 
Az ünnepi rész történelmi blokkjaként Dr. Nagy Ferenc ün-

nepmérnök  tartott megemlékezést a „60 éves GTE ünnepköre-
iről”, aki „Géniuszainkkal a Tudásalapú Európáért!” felszólí-
tással hívott meg mindenkit a Magyar Feltalálók Napja közös 
megünneplésére, amelyet első ízben 2009. június 13-án rendez 
meg, az alapításának huszadik évfordulóját ünneplő Magyar 
Feltalálók Egyesülete. Előadónk tájékoztatásul elmondta, hogy 
azért esett erre a napra a választás, mert 1941-ben ezen a napon 
jelentette be Szent-Györgyi Albert egyetemi tanár, Nobel Díjas 
tudósunk, „Eljárás jól eltartható, nagy C-vitamintartalmú ké-
szítmények előállítására” című találmányát, amelyre a Magyar 
Szabadalmi Bíróság 133 789. számon 1947-ben szabadalmat 
adott. Ez a magyar szabadalom indította el a létfontosságú vita-
minnak a gyógyszerré válását. „…Nekünk magyaroknak az a leg-
főbb bajunk a világban, hogy rólunk mást alig tudnak, mint hogy 
militaristák vagyunk és itt terem a csikós, a csárda, a betyár és a 
gulyás. Ezen nincs sok tisztelni vagy megbecsülni való…” – írta 
Szent –Györgyi Albert nyílt levelében több, mint fél évszázada, 
és azt tartotta kívánatosnak, ha minden erőnket az „alkotó, építő 
munkára fordítjuk és a kultúra terén próbálunk erősek lenni.” 

(folytatás a 2. oldalon)
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AZ EGYESÜLET GYÉMÁNT JUBILEUMÁT A XL. KÖZGY�LÉSÉN ÜNNEPLTE MEG 

(folytatás az 1. oldalról)

Az ünnepi rész utolsú aktusaként került sor a kitüntetések átadására. 
Dr. Borbás lajos főtitkár ismertette a GTE Országos Elnökségének 
2008. december 16. ülésén 03-12/2008 (12.16.) sz. GTE OE Hatá-
rozatot: A TERPLÁN ZÉNÓ DÍJ ALAPÍTÁSÁRÓL. Az ismertetést 
Dr. Terplán Zénó özvegyéhez és fi ához írott elnöki levél felolvasásával 
kezdte:

„…A Gépipari Tudományos Egyesület Országos Elnöksége nevé-
ben tisztelettel és szeretettel fordulok Önhöz, Egyesületünk Örökös 
Tiszteletbeli Elnöke Özvegyéhez. Kérjük, szíveskedjen hozzájárulni 
ahhoz, hogy az Egyesület nagydíjai sorában Bánki Donát és Pattantyús 
Ábrahám Géza mellett Dr. Terplán Zénónak is méltó emléket állíthas-
sunk azzal, hogy a legkiválóbbakat, életművük elismeréséül „Terplán 
Zénó Díj” elnevezésű kitüntetésben részesíthessük. 

A GTE hatvanadik, „gyémánt jubileumának” megünneplésére ké-
szül. Ebből az alkalomból határozta el Országos Elnökségünk, hogy a 
Magyar Mérnök és Építész Egyesület alapítóinak szándékai előtti tisz-
telgésül - az annak hagyományait következetesen felvállaló Pattantyús 
Ábrahám Géza életművét folytató - Terplán Zénó emlékét egyesületi 
nagydíjjal örökíti meg. Terplán Zénó a Műszaki Nagyjaink sorozat 
szerkesztésének és kiadásának támogatásával és szorgalmazásával olyan 
szellemiséget hagyott ránk örökül, amit ünnepélyesen követendő pél-
daként vagyunk szerencsések tagjaink elé állítani. Kérjük kedves Adél 
Asszonyt, járuljon hozzá, hogy a magyar mérnökök körében ország-
szerte szeretett és tisztelt Professzor Terplán Zénóról díjat nevezhes-
sünk el.   …”

Levélhez csatoltuk a GTE Országos Elnökségén előterjesztett és 
elfogadott határozatot: „…A GTE Országos Elnöksége az egyesület 
Alapszabályának (53) paragrafusa k.) és l.) pontjainak felhatalmazása 
és az egyesület „Díjbizottsági Ügyrendjében” meghatározott feladat-
körében eljárva: a GTE tagjai között a tudományok, a kutatás, a mű-
szaki alkotások, a műszaki fejlesztés, továbbá az oktatás-nevelés terén 
kivételesen magas színvonalú, példa értékű, nemzetközileg is elismert 
eredményeket elért, kimagaslóan elismert publikációs tevékenységet 
végzett tagjai részére, „életművük elismeréséül”, „Terplán Zénó Díj” 
elnevezésű kitüntetést alapított.

1. Az Egyesület ezen díjjal emléket kíván állítani hazai műszaki 
tudományos életünk, műszaki irodalmi életünk, valamint a műszaki 
felsőoktatás egyik legkiválóbb képviselőjének, Egyesületünk Örökös 
Tiszteletbeli Elnökének: Dr. TERPLÁN ZÉNÓ-nak, aki több mér-
nökgeneráció oktatásával és igen széles területen műszaki oktatásunk és 
műszaki irodalmunk fejlesztésével elévülhetetlen érdemeket szerzett.

2. Terplán Zénó Díjra az Egyesület Országos Elnöksége a 
Közgyűlésen az egyesület olyan egyéni tagjait lehet ajánlani, aki 
a tudományok, a kutatás, a műszaki alkotások, a műszaki fejlesztés, 
továbbá az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú, példa 
értékű, nemzetközileg is elismert eredményeket elért, kimagaslóan el-
ismert publikációs tevékenységet végzett, ezzel az egyesület hírnevét és 
ezen keresztül gépiparunk fejlődését jelentős mértékben elősegítette. 

3. A Terplán Zénó Díj ismételt adományozására – az (1) bekez-
désben meghatározott feltételek fennállása esetén – csak olyan esetben 
lehet javaslatot tenni, amelyet a jelölt az előző Terplán Zénó Díj, illetve 
Bánki Donát Díj, vagy Pattantyús Ábrahám Géza Díj adományozása 
óta eltelt időszakban ért el.

4. A „ Terplán Zénó Díj „ 60 mm átmérőjű érem. Az egyik olda-
lán Dr. Terplán Zénó domborművű arcképe „Gépipari Tudományos 
Egyesület Terplán Zénó-díj 2009.” körfelirattal. A másik oldalán tölgy-
fa koszorúban a kitüntetett nevét és az adományozás évét tartalmazó 
mező „ A tudomány és a technika fejlesztéséért „ felirattal.

5. A „Terplán Zénó Díjból”-ből évente egy adományozható. A bi-
zottság posztumusz díjak adományozására nem tesz ajánlást.

6. A Terplán Zénó Díj, illetve a Bánki Donát Díj, vagy a Pattantyús 
Ábrahám Géza Díj adományozására vonatkozó javaslatot az ado-
mányozást megelőző év november 1-jéig kell a Díj Bizottsághoz 
eljuttatni. A határidő után előterjesztett javaslatot a következő ado-
mányozási évben lehet fi gyelembe venni. Az ajánlásra felterjesztés 
évében nem jutalmazott javaslatot a következő évben ismételten nem 
vesszük fi gyelembe.

7. A Terplán Zénó Díj adományozását bárki kezdeményezhe-
ti. Javaslattételre jogosult az egyesület bármely önálló szerveződésű 
szervezeti egységének vezetősége, továbbá jogosult ajánlást készíteni 
az egyesület bármely választott testülete, amelynek nevében a fel-
terjesztést a titkár és az elnök aláírási jogosultságának gyakorlásával 
hitelesíti.

8. Az írásban előterjesztett javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt 
egyesülethez kötődő szakmai életútját, valamint azoknak az ered-
ményeknek, alkotásoknak, illetve publikációs teljesítményeknek az 
ismertetését, amelyek a „Terplán Zénó Díj” odaítélését megalapoz-
hatják, illetve megfelelnek a díj alapítási feltételeinek. 

9. Az egyesület Díj Bizottsága az általa „Terplán Zénó Díj”-ra 
ajánlani kívánt személyeket az ajánlásról az ajánlástételt megelőzően 
tájékoztatja. Ha a kitüntetendő személy a tájékoztatás kézhez véte-
lét követő 15 napon belül úgy nyilatkozik, hogy a kitüntetést nem 
fogadja el, a Díj Bizottság személyére vonatkozó ajánlást az Országos 
Elnökség számára nem tesz.

10. A GTE Országos Elnöksége a díjak adományozására vonat-
kozó javaslatot, a Díj Bizottság rangsorolt véleményének fi gyelem-
be vételével elbírálja.

11. A „Terplán Zénó Díj” ünnepélyes átadására általában az 
egyesület küldöttközgyűlésén kerül sor. A díjakat az egyesület elnö-
ke, vagy az általa kijelölt személy adja át.

12. A „Terplán Zénó Díj” éremmel kitüntetettek fényképét és 
életútjukat, valamint az Egyesületről szóló személyes önvallomásu-
kat az Egyesület GÉPIPAR című lapjában az ünnepi alkalommal 
egyidejűleg, a tagság számára példát mutatva, nyilvánosságra kell 
hozni. 

13. Az egyesület „Terplán Zénó”-nagydíjasait a mindenkori köz-
gyűlésekre vendégként meg kell hívni! Lehetővé kell tenni, hogy a 
„Terplán Zénó Díjasok törzsasztala” résztvevőjeként, mint az egye-
sület legkiválóbbjainak találkozási fórumán megjelenhessenek.

14. A „Terplán Zénó Díj” megvonása során alkalmazandó eljárásra 
a (7.); (8.); (9.) és (10.) paragrafusokban foglalt szabályokat kell meg-
felelően alkalmazni.

Szavazás: egyhangú egyetértő szavazással elfogadva.   …”
Majd ezt követően a főtitkár ismertette az OE-nek az ünnepi al-

kalomra, 2009. március 10-i ülésén hozott határozatát (lásd: 04./ 
03./2009. (03.10.) a GTE-OE Határozat: A GTE 60. GYÉ-
MÁNTJUBILEUM ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL ÉS A KITÜNTE-
TÉSEKKEL KAPCSOLATBAN. A GTE hatvanadik, „gyémánt 
jubileumának” alkalmából átadott kitüntetések: 

Bánki Donát Díjat kapott Dr. Czibere Tibor, Vass Attila és Dr. 
Kováts Miklós. Egyesületi Érem kitüntetésben részesültek:

Czigány János, Dr. Mezgár István, Székely Orsolya, Licskó 
Béla Jakovicz Béla, Dr. Czigány Tibor, Dr. Lehoczki László, 

Dr. Völgyi Julianna, Bagdi Sándor, Gerő Tibor Tatai Zoltán, 
Szepesváry Györgyné, Mühl Márta. Műszaki irodalmi díjat kap-
tak: Dr. Sipos Sándor – Dr. Cselle Tibor – Csuka Sándor,

Érsek László – Léber László – Pataki Pál, Dr. Gál Gaszton 
– Lukács Zsolt – Dr. Tisza Miklós, Dr. Keresztes Róbert, Dr. 
Orbán Sylvia,  Szulmanné Dr. Binet Mariann és Dr. Fülep 
Tímea. A kitüntetéseket Dr. Takács János adta át.

(folytatás a 3. oldalon)
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EGYESÜLETÜNK KITÜNTETETTJEI

(folytatás a 2. oldalról)

„BÁNKI DONÁT DÍJ”-BAN RÉSZESÜLTEK:

Dr. CZIBERE TIBOR
Czibere Tibor, akadémikus, Professor emeritus Tapolcán született, 
1930-ban. 1953-ban végzett okl. gépészmérnökként. Nyelvismerete: 
angol, francia, német. 

Számunkra legfontosabb munkahelye: a Miskolci Egyetem Gépész-
mérnöki Kar Áramlás-és Hötechnikai Gépek Tanszék, amelynek tan-
székvezetője volt. 1963-ban Dr. Czibere Tibor került a Tanszék élére, 
aki korábban a Ganz-Mávag Központi Vízgéptervező Irodájában kuta-
tómérnöki beosztásban dolgozott. Dr. Czibere Tibor negyedszázadon át 
vezette a Tanszéket. Amikor 1988-ban oktatási miniszter lett, Dr. Nyíri 
András lépett a helyére. Dr. Czibere Tibor Tanszékre kerülése minőségi 
változást eredményezett. Ekkor alakult ki a végleges oktatási és kutatási 
profi l, jelentősen bővültek az ipari és nemzetközi kapcsolatok. Az al-
kalmazott mechanikai ágazaton végzett hallgatók Tanszékre érkezésével 
megújult és állandósult az oktatói gárda, mely képessé vált magas szín-
vonalú kutatási tevékenységre. Professzor úr tudományos pályafutásának 
főbb állomásai:
• dr. techn. (1961) – „A nemlineáris hővezetésprobléma vizsgálata po-

tenciálelméleti alapon”
• műszaki tudomány kandidátusa (1963) – „Méretezési eljárás erősen 

ívelt profi los lapátokból álló egyenes szárnyrács tervezéséhez”
• műszaki tudomány doktora (1967) – „A hidrodinamikai rácselmélet 

két főfeladatának potenciálelméleti megoldása”
• Az MTA Levelező Tagja (1976): „Síkbeli határrétrgáramlások megha-

tározása szakadásos örvényrétegekkel”, 
• Az MTA Rendes Tagja (1985): „Lökéshullámok hangsebesség feletti 

gázinjektorokban”, 
Dr. Czibere Tibor életútját elismerések sora kíséri: 
• Kossuth-díj (a hidrodinamikai szárnyrács-elmélet terén elért kutatási 

eredményeiért), (1962)
• Brünni Műszaki Egyetem aranyérme (tudományos kutatási együtt-

működésért), (1980)
• Magyar Népköztársaság Aranykoszorús Csillagrendje (rektorként és 

egyetemi tanárként (1986)
• Szent-Györgyi Albert-díj (tudományos iskolateremtő tevékenységéért), 

(1996)
• Miskolci Egyetem tiszteletbeli doktora (2000)
• Miskolc város díszpolgára (2000)
• Széchenyi-díj (2006)

A Gépipari Tudományos Egyesület ebben a sorban szerényen 2001-
ben Tiszteleti Tag kitüntetéssel ismerte el tudományszervező tevékenysé-
gét. Most a Bánki Donát jubileumi emlékévben számunkra jelent meg-
tiszteltetést, hogy Dr. Czibere Tibort a GTE Országos Elnöksége Bánki 
Donát Díjjal tüntetheti ki.

VASS ATTILA
Vass Attila az Electrolux Jászberényben található porszívógyárának az 
igazgatója. Az Electrolux 1998-ban nyitotta meg jászberényi porszívó-
gyárát, amelyet 2005 óta – létszám és volumen alapján – Európa legna-
gyobb porszívógyáraként tartanak számon. Már az első évben 300.000 
darab porszívó gördült le a gyártósorokról, tavaly pedig több mint 2, 6 
millió terméket gyártottak. 

Vass Attila 1955-ben született, 1978-ban szerzett Gépészmérnöki 
diplomát Miskolcon, a Nehézipari Műszaki Egyetemen. Kitűnően be-
szél angolul, folyamatosan képezi magát: 
• Bocconi University Miláno (Manager training)  1992
• International Business Leadership, Ashridge  Anglia  1994
• AOTS Manager training ,Tokió     2000

• Coaching training, Stockolm  2003
• World Class Manufaturing training   Tokyo  2005
• Next Level Leadership Training, Ashridge  Anglia   2006 

Életútja széleskörű szakmai tapasztalatok szerzésére és vezetői képessé-
geinek fejlesztésére adott lehetőséget számára:

1978-84 Célgépszerkesztő, Lehel Hűtőgépgyár Jászberény
1983-88 Célgépterv GMK 
1988-91 Célgépgyártási Főosztályvezető Lehel Hűtőgépgyár  

 Jászberény
1991-93 Szerszám és célgéptervezési vezető Electrolux Lehel Kft
1993-95 Ipari Divízió vezérigazgató, Electrolux Lehel Kft
1995-98 Szerszám és célgép gyárigazgató, Electrolux Lehel Kft
1998- Porszívógyár gyárigazgató, Electrolux Lehel Kft
Vass Attila a Gépipari Tudományos Egyesület Háztartási Gépek Szak-

osztályának elnöke, a GTE Országos Elnökség tagja, a Jogi Tagvállalati 
Kapcsolatok Alelnöke. Előbbi tisztségeiben sikeresen szervezi az egye-
sület és az iparvállalatok együttműködését, valamint a Miskolci Egye-
temmel kialakított együttműködésre alapozva, folyamatosan irányítja a 
kutatásfejlesztési projekteket az Electroluxon belül. 

A hazai szakmai közéletben szervezeti tagságaival sikerrel képviseli vál-
lalata, városa, régiója és munkatársai érdekeit:
• Menedzserek Országos Szövetsége  2002–
• GTE Háztartási Gépek Szakosztály elnők  2003–
• GTE Országos Elnökség Alelnök  2006–
• Regionális Egyetemi Tudásközpont, Miskolc IT 2005–

A magyar gépiparban kifejtett, elkötelezett munkája elismeréséül, 
amellyel hozzájárult a hazai ipar bővüléséhez, innovációjához, ered-
ményes fejlődéséhez, valamint a hazai felsőoktatással való eredményes 
együttműködés kialakításához, a GTE vezetésében vállalt hasznos, pél-
damutató munkája alapján a GTE Országos Elnöksége Vass Attilát Bán-
ki Donát Díj kitüntetésben részesíti. 

Tisztelt Küldöttközgyűlés! Engedjék meg, hogy valamennyiünk ne-
vében köszöntsem és hosszú boldog életet, jó egészséget kívánjak a mai 
napon 54. születésnapját ünneplő Vass Attilának! Isten éltessen Attila!

Dr. KOVÁTS MIKLÓS
1935-ben született Kispesten. Szakképzettsége okl. autó-gépész mérnök  
GTE tagságának kelte: 1974. Munkahelye a K&Z Motor Bt.

A Gépjármű Szakosztály GTE szervezetben dolgozik, ahol vezetőségi 
tag; és GTE Díjbizottság tagja, 

Eddigi  GTE kitüntetései: Egyesületi Érem (2003); Műszaki Irodalmi 
Díj (2006)

Dr. Kováts Miklós szakmai pályája során a motorkerékpár és a kis 
Diesel motorok fejlesztésének egyik meghatározó hazai szakembere 
volt. Nyugdíjba vonulása óta széleskörű szakirodalmi tevékenységgel 
járul hozzá a korszerű gépjármű motorokkal kapcsolatos magyar nyelvű 
szakirodalom létrehozásához és a magyar motorkerékpár ipar emlékei-
nek dokumentálásához, megőrzéséhez. A GTE tevékenységét önzetlen 
munkával segíti. Mint akadémiai bizottsági tag rendszeresen és szerve-
zetten is részt vesz a magyar tudományos életben a belsőégésű motorok 
szakterületén.

Dr. Kováts Miklós eddigi egyesületi tevékenységét, szakosztálya kez-
deményezésére, GTE Országos Elnöksége Bánki Donát Díj adomá-
nyozásával ismeri el.

A közgyűlésről DVD felvétel készült, amelyet az egyesület honlapján 
hozzáférhető formában elhelyeztünk. Az ünnepi rész a Közgyűlés I. rész 
címszó alatt ftp://195.228.214.36/GTE001.avi webhelyről tölthető le. 
Külön felhívjuk a fi gyelmet arra, hogy a DVD fi le igen nagy terjedelmű, így 
a hozzáférés nagy memória kapacitást igényel. A közgyűlés hivatalos része 
a Közgyűlés II. rész címszó alatt ftp://195.228.214.36/GTE002.avi 
webhelyen érhető el.
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EGYESÜLETÜNK KITÜNTETETTJEI 

EGYESÜLETI ÉRMESEK:

Czigány János, Gyártási Rendszerek Szakosztály
Az FL Intercoop Kft. vezetőjeként ipari oldalról aktívan támogatja 
Egyesületünk és Szakosztályunk érdekeit, tevékenységét. A vállal-
kozása jogi tagvállalatként folyamatos befi zetőnk, de Czigány János 
egyénileg is számos rendezvényen vállalt az utóbbi időben szervező, 
támogató szerepet. Legutóbb a Manufuture-HU projektben is ki-
nyilvánította segítő szándékát, tenni akarását, így a jövőben is szá-
míthatunk aktív részvételére (az idei évtől egyéni tagként is), ipari 
kapcsolataira.

Dr. Mezgár István, Gyártási Rendszerek SzO. 
Szakosztály elnökként aktívan munkálkodik a GTE Gyártási 
Rendszerek Szakosztály további fejlődéséért. 2008-ban egy nagysi-
kerű nemzetközi konferencia megszervezése is a nevéhez fűződik, 
továbbá folyamatosan munkálkodik az egyetemi fi atalság szakosz-
tályba való beszervezésében, amelynek pozitív jelei már mutatkoznak 
a rendezvényeken résztvevő tagok korösszetételén.

Székely Orsolya, Gyártási Rendszerek Szakosztály
Belépése óta aktív tagja a Szakosztálynak. Valamennyi vezetősé-
gi ülésen, szakosztályi rendezvényen részt vett és tevékeny részt 
vállal a szakosztályi élet szervezésében. A „Gyártás 2008” nem-
zetközi konferencia szervezésében és lebonyolításában oroszlán-
részt vállalt. Munkája elismeréséül a Szakosztály a kitüntetéssel 
köszönetét fejezi ki.

Licskó Béla, Csepeli Szervezet
Szakmai felkészültsége megalapozott, amelyhez hozzájárul érdek-
lődése a fejlődéssel összefüggő változások fi gyelemmel kísérése. 
Szakmai ismereteit megosztja másokkal is. Ezt jól alkalmazza a szak-
ember-képzésben. Szervezetünk Klub-életében folyamatosan részt 
vesz, támogatja Szervezetünk munkáját.

Jakovicz Béla, Csepeli Szervezet
Jól felkészült, tapasztalt szakember, régóta GTE tag. Jól végzi 
feladatait, s mint MATE összekötő több társág hozta be GTE 
tagnak. Jó szervező, tájékozott saját területén, aktív résztvevője 
közösségünknek.

Dr. Czigány Tibor, Műanyag Szakosztály
A Műanyag és Gumi szakfolyóirat szerkesztőbizottságának elnöke-
ként elévülhetetlen érdemekkel bír a hallgatók nevelésében és a szak-
ma fejlődésében.

Dr. Lehoczki László, Műanyag Szakosztály
Évek óta áldozatos munkájával segíti a Műanyag és Gumi folyóirat 
szerkesztését.

Dr. Völgyi Julianna, Műanyag Szakosztály
Évek óta áldozatos munkájával segíti a Műanyag és Gumi folyóirat 
nyomdai szerkesztési munkáit.

Bagdi Sándor,  Hajdú-Bihar megyei Szervezet
Az egyesületi közösség érdekében végzett munkája elismeréseként

Gerő Tibor, Hajdú-Bihar megyei Szervezet
Az egyesületi közösség érdekében végzett munkája elismeréseként

Tatai Zoltán, Gépjármű Szakosztály
A Szakosztályban, illetve annak vezetőségében folytatott tartós, ki-
emelkedő munkája

Szepesváry Györgyné, Ügyvezető Szervezet
A Gépipari Tudományos Egyesület nemzetközi kapcsolatainak, az 
egyesületi delegáltak külföldi utazásainak szervezésében évek hosszú 
során nyújtott példamutató, áldozatkész munkájáért 

Mühl Márta, Ügyvezető Szervezet
A GTE pénzügyi-gazdasági ügyeinek önzetlen, fáradhatatlan, szak-
szerű irányító munkájáért az egyesület érdekeit mindenkor hűen 
képviselő magatartásáért, a pénzügyi-számviteli rendszer évek hos-
szú során keresztűl kifogástalan, dícséretes fenntartásáért.

A GTE XL. Küldöttközgyűlés résztvevői
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EGYESÜLETÜNK KITÜNTETETTJEI

MŰSZAKI IRODALMI DÍJASOK:

 Dr. Sipos Sándor – Dr. Cselle Tibor – Csuka Sándor:
 Nanokompozit PDV-bevonatok kopásának széleskörűen 

alkalmazható modellje 
(Gépgyártás 2008 – 1-2.)

A munkában a szerzők bemutatják a PVD-eljárással felvitt hagyo-
mányos és a nanokompozit bevonatok teljesítményét, összefoglalják 
az elért eredményeiket, elemzik a bevonatok kopásmechanizmusait. 
Ezután széleskörűen alkalmazható kopásmodellt közölnek, amellyel 
megoldható a szerszám állapot felügyelete.
 Érsek László – Léber László – Pataki Pál:
 Az MO autóút északi Duna hídjának kivitelezése – hegesztés a 

gyártás és szerelés során
(Gépgyártás 2008 – 5-6.)

A közelmúltban átadott Megyeri híd (M0) általános leírását kö-
vetően a cikk a híd kivitelezése során felmerült hegesztéssel kap-
csolatos kérdéseket mutatja be. Kitér a felhasznált alap- és hegesz-
tőanyagokra, a hegesztési eljárásokra és a hegesztéssel kapcsolatos 
személyi követelményekre. Ismerteti a gyártás, az előszerelés és 
helyszíni szerelés folyamatát és a hegesztések minőségével kapcso-
latos vizsgálatokat.
 Dr. Gál Gaszton – Lukács Zsolt – Dr. Tisza Miklós:
 Számítógéppel segített technológia és szerszámtervezés a 

lemezalakításban
(Gépgyártás 2008 – 3.)

A cikk egy autóipari gyártmány példáján keresztül ismerteti a számí-
tógépes technológia-tervező és modellező szoftverek integrált alkal-
mazásával elérhető előnyöket, bemutatva, hogy e rendszerek milyen 
támogatást nyújtanak a gyakorló technológus mérnökök számára 
gyors, költséghatékony és megbízható technológiai és szerszámter-
vezés megvalósítására. 

 Dr. Keresztes Róbert:
 A szinterezhető és a termoplasztikus poliimidek súrlódási 

tulajdonságainak összehasonlítása
 (Műanyag és Gumi 2007 – 8.)

A Szerző megállapította, hogy z extrudálható poliimidek súrlódási tu-
lajdonságait az ellenfelület alatti zónában 100-260 °C között vizsgálva 
180 °C-on átmeneti viselkedés tapasztalható, ami egybeesik a transzfer 
fi lm (polimer fi lm az ellen fémfelületen) kialakulásával. A Raman spekt-
roszkópiás felvételek szerint a C-N-C kötések 180 °C-on megnyúlnak 
a csúszás irányában és axiális, illetve átlós irányban átrendeződnek. A 
C=O oldalcsoportok megnyúlása az alkalmazott terheléstől függ.

Dr. Orbán Sylvia:
Műanyagok alkalmazása a gyógyászatban
(Műanyag és Gumi 2007 – 4.)

A Szerző munkájában kifejtette, hogy mind a nagy alapanyaggyár-
tók, mind a műanyag-feldolgozók egyre nagyobb érdeklődést mu-
tatnak az orvos-technológiai és az egyéb gyógyászati alkalmazások 
iránt. A sikerhez a különböző ágazatok szakembereinek szoros és 
tartós együttműködésére, speciális követelmények teljesítésére és in-
nováció-igényes beruházásokra van szükség. 

Szulmanné Dr. Binet Mariann:
 (Műanyag és Gumi)

Szulmanné Dr. Binet Mariannt az iparjogvédelmi hírek rovatve-
zetőjét, aki hatodik éve magas színvonalú elméleti és gyakorlati is-
meretekkel és műanyagipari példákkal szolgálja olvasótáborukat (a 
Gépgyártás folyóiratban is vezeti ezt a rovatot).  

Dr. Fülep Tímea: (Gépjármű Szakosztály)
 Qualitative Examination on Dependability of Eu.Road Train  

Architectrure
(társszerzők: Michael Herges, Laszlo Palkovics)

2008-ban Sae Commercial Vehicle Exhibition&Engineering Kon-
ferencián tartott előadás.

A kitüntetések átadását követően, a Mandátum Vizsgáló Bizottság 
elnöke, Kiss Géza jelentést tett a határozatképességről, majd a 
küldöttek a büfé elfogyasztása alatt gratuláltak egymásnak. 

A közgyűlés saját tisztségviselőinek (Dr. Haidegger Géza 
jegyzőkönyv vezető, a FEB és az EB valamint a SZB elnökei, 
mint a jegyzőkönyv hiteklesítők, a Szavazatszámláló Bizottság 
tagjai) jóváhagyásával folytatódott. Az írásban, a GÉPIPAR un. 
közgyűlési számában előzetesen teljes terjedelemben megjelent 
„Elnöki beszámoló” (Dr. Takács János), a „Főtitkári beszámoló” 
(Dr. Borbás Lajos), a „Mérlegbeszámoló”, a „Közhasznúsági jelen-
tés” és a „2009. évi Költségvetés” (Dr. Igaz Jenő) szóbeli összefog-
lalóinak és kiegészítésének meghallgatását követően a „Felügyelő 
Bizottság elnökének beszámolója” (Dr. Rittinger János), majd az 
„Etikai Bizottság elnökének beszámolója” (Barátossy Jenő) hang-
zott el. A mérlegbeszámoló hitelesítését a „Könyvvizsgálói korrefe-
rátum” (Baracska László) erősítette meg.

A hozzászólások sorában Dr. Voith András a „FISITA 2010” 
konferencia előkészítésével, Dr. Káldos Endre pedig a megújult 
„GépGyártás” c. szakfolyóirat szerepével foglalkoztak. A határo-
zatok elfogadására a szavazati jogú küldöttek egyhangú, ellenvéle-
mény és tartózkodás nyilvánítás nélküli egyetértésével került sor.

Elnök urunk zárszavában mégegyszer köszöntötte a 60. „gyé-
mánt jubileumát” ünneplő szervezetet, megköszönte a közgyű-
lés erdményes, hatékony és fegyelmezett munkáját. Köszönetet 
mondott a házigazda Budapesti Műszaki Főiskolának az ün-
nephez méltó környezetért és azért a figyelmességért, hogy a 
Prof. Dr. Rudas Imre rektor a Gépipari Tudományos Egyesület 
részére „Pro Academia Polytechnika” kitüntetést adomá-
nyozott a főiskola fejlesztése érdekében kifejtett hosszú távú 
együttműködésért. Ennek hiteléül oklevelet és emlékplakettet 
adott át a közgyűlésen az egyesület képviselőjének, Dr. Takács 
János elnök úrnak a főiskola kancellárja Dr. Gáti József úr.

A GTE XL. Küldöttközgyűlése Bánki Donát születésének 
150. évfordulójára is emlékezett. Célunk nem csak az volt, 
hogy fejet hajtsunk a az alkotó mérnök, a tudós akadémikus, az 
egyetemi professzor emléke előtt, hanem az, hogy Bánki Donát 
munkásságán keresztűl példaképet és hitet adjunk a ma fiatal-
ságának, és cselekvésre ösztönözzük az alkotó, kreatív műszaki 
értelmiséget és nemzetünk vezetőit is. Bánki Donát példája azt 
sugallja, hogy nyitott szemmel kell járni a világban. Észre kell 
venni az érthetetlent, azt meg kell érteni és fel kell használni 
mindenki, az egész nemzet javára.

A GTE XL. KÖZGYŰLÉSE ELVÉGEZTE MUNKÁJÁT
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A GTE GAA-ALAPÍTVÁNYÁNAK KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 

A Gépipari Alkotók Alapítványát a Fővárosi Bíróság 1990.06.04-én 
474/1990/3 számú határozatával 259. sorszá-mon vette nyilvántar-
tásba. A közhasznúan működő szervezet, tevékenységét a hatályos 
jogszabályok és saját alapító okiratának előírásai szerint végzi.

Az Alapítvány célkitűzése: a tudásalapú társadalom kihívásá-
nak megfelelve elősegíteni és erősíteni a tagok és minden – az 
Alapítvány szolgáltatását igénylő – személy szakértelmét, szak-
mai hivatástudatát és elkötelezettségét.

A GAA, mint közhasznú szervezet évenként a számviteli törvény 
szerinti „egyéb szervezetek” mintájára „közhasznú egyszerűsített 
éves beszámoló”-val egyidejűleg köteles „Közhasznúsági jelentést” 
készíteni, amelynek elfogadása a GAA Kuratóriumának kizáróla-
gos hatáskörébe tartozik A Közhasznúsági jelentést nem kell letét-
be helyezni, de biztosítani kell, hogy abba a GAA székhelyén bárki 
előzetes bejelentés után betekinthessen, illetve arról saját költségén 
másolatot készíthessen.

1. Számviteli beszámoló a 2008. évről:
Az Alapítvány tárgyévi gazdasági tevékenységéről szóló beszámolót 

a Kuratórium, az ügyintézéssel megbízott könyvelő által készített mér-
legbeszámoló alapján ismerte meg. Az alapítvány pénzforgalmának 
nagyságrendje miatt a mérleget a törvény  szerint nem kell könyvvizs-
gálóval ellenjegyeztetni.

A GAA-nak, mint egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetnek, 
a 2008. évi közhasznú beszámolóját főkönyvi kivonat támasztja alá, az 
adatok teljeskörűek és megfelelően ellenőrzöttek. Az éves beszámoló az 
Alapítvány vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetét tükrözi és valós 
képet ad arról. 

A mérleg főösszege: 2.918,-EFt (lásd: az egyszerűsített mérlegbe-
számoló 10. és 22. sora), amely eszköz és forrás oldalon azonos. Az 
Alapítvány alaptevékenysége (a célszerinti, közhasznú tevékenység) 
2008-ban veszteséges volt, a tárgyévi könyv szerinti eredménye: 
-109,- EFt (lásd: a mérlegbeszámoló 16. és az eredmény-kimutatás 
33.sora) 

A Közhasznúsági jelentés mellékleteként az előírt formátumban, 
táblázatos formában mutatjuk be az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb 
szervezetek számára előírt módon szerkesztett közhasznú beszámoló 
mérlegét, valamint a közhasznú beszámoló előírt formátumú ered-
mény-kimutatását. 

A közhasznú tevékenység felhasználható forgóeszközei (lásd: 
mérlegbeszámoló 5. sora 3 028,-EFt / 2.918,-EFt) az előző évihez 
képest csökkentek, a közhasznú tevékenység bevételei is (szervezetek 
adománya: 110.000,-Ft, kamatbevételek: 35.425,- Ft; APEH SZJA 
1%: 28.709,-Ft) az előző évhez képest szintén kisebbek voltak (lásd: 
mérlegbeszámoló eredmény-kimutatás 1.sora 891,-EFt / 174,-EFt), 
ugyanakkor ennek a közhasznú tevékenységnek a költségei (ösz-
töndíj: 150.000,-Ft; könyvjutalmak: 100.000,-Ft; egyéb szolgáltatás: 
1.150,-Ft; bankköltség: 32.337,-Ft) is lényegesen csökkentek (lásd: 
mérlegbeszámoló eredmény-kimutatás 17. sora 594,-EFt / 283,-EFt) 
a bázisév ráfordításaihoz viszonyítva. 

2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A GAA-nak könyv szerinti értéken: 250,-EFt nagyságú induló 

tőkéje volt, amely a korábbi években nyilvántartott saját tőkének a 
hozadékából származik 

• 2007-ben az alapítói vagyon a tárgyévi eredménnyel felértékelő-
dött és a saját tőke 3.028,- EFt-ra nőtt. 

• 2008-ban a saját tőke -109,-EFt-al csökkent, 2.918,-EFt-ra

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB 
SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT 

BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2008. ÉV  
[adatok EFt-ban]

Sor-
szám A tétel megnevezése Előző év

2006.
Helyes-
bítések

Tárgyév
2007.

a b c d e

1. A. Befektetett eszközök (2.-4.sor) 0 0 0

2. I.   IMMATERIÁLIS JAVAK

3. II.  TÁRGYI ESZKÖZÖK

4. III.  BEFEKTETETT PÉNZÜGYI 
ESZKÖZÖK

5. B. Forgóeszközök (6.-9.sor) 3.028 0 2.918

6. I.   KÉSZLETEK

7. II.  KÖVETELÉSEK 1 1

8. III. ÉRTÉKPAPÍROK

9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 3.027 2.917

10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 
ÖSSZESEN (1.+5. sor) 3.028 0 2.918

11. C. Saját tőke (12.-16.sor) 3.028 0 2.918

12. I.  INDULÓ /JEGYZETT TŐKE 250 250

13. II:TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 2 481 2.777

14. III.  LEKÖTÖTT TARTALÉK

15. IV.  ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

16.
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 

ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 
 (KÖZHASZNÚTEVÉKENYSÉG)

297 - 109

17. D. Tartalék 0 0 0

18. E. Céltartalékok 0 0 0

19. F. Kötelezettségek (20.-21.sorok) 0 0 0

20. I:  HOSSZÚ LEJÁRATÚ 
KÖTELEZETTSÉGEK

21. II: RÖVID LEJÁRATÚ 
KÖTELEZETTSÉGEK 0 0

22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 
ÖSSZESEN (11.-17.+18.+19. sor) 3 028 0 2.918

3. Központi költségvetési szervtől kapott támogatás felhasználása
Az állami költségvetéstől támogatást a GAA alapítvány nem kapott. 
Az adófi zetők személyi jövedelemadójának 1%-áról szóló felajánlások 
alapján a GAA 2008-ban az APEH-től 29,- EFt támogatásban része-
sült, amit a közhasznú működés fi nan-szírozására használtunk fel. 

(folytatás a 7. oldalon)

A GÉPIPARI ALKOTÓK ALAPÍTVÁNYÁNAK KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
2008. ÉVRŐL



7 GÉPIPAR 2009. 03.SZÁM, JÚNIUS-JÚLIUS

A GTE GAA - ALAPÍTVÁNYÁNAK KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

(folytatás a 6. oldalról.)

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ „EGYÉB” 
SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT 

BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE, 2008. ÉV
[adatok EFt-ban]

Sor-
szám A tétel megnevezése Előző év

2007.
Helyes-
bítések

Tárgyév
2008.

a b c d e

1. A. Összes közhasznú tevékenység 
bevétele (I.+II.) 891 0 174

2. Í. PÉNZÜGYILEG RENDE-ZETT 
BEVÉTELEK (1+2+3+4+5) 891 0 174

3. 1. Közhasznú  célú működésre kapott 
támogatás 866 110

4.      a). alapítótól 767 0

5.      b). központi költségvetéstől

6.      c). egyéb, ebből 1% 29 eFt 99 29

7. 2.  Pályázati úton elnyert támogatás

8. 3.  Közhasznú tevékenységből 
származó bevétel

9. 4.  Tagdíjból származó bevétel

10. 5.  Egyéb bevétel 25 35

11. II. PÉNZBEVÉTELT NEM 
JELENTŐ BEVÉTELEK

12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 
(1.+2.) 0 0 0

13. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek

14. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

15. C. Tényleges pénzbevételek 
(A/1+B/2) 891 0 174

16. D.  Pénzbevételt nem jelentő 
bevételek (A/II+B/2) 0 0 0

17. E. Közhasznú tevékenység 
ráfordításai (1.+2.+3.+4) 594 0 283

18. 1.Ráfordításként érvényesíthető 
kiadások 594 283

19. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

20. 3. .Ráfordítást jelentő  elszámolások 

21. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető 
kiadások

22. F. Vállalkozási tevékenység 
ráfordításai (1.+2.+3.+4) 0 0 0

23. 1. Ráfordításként érvényesíthető 
kiadások

24. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

Más elkülönített állami pénzalapból, így egyéb elkülönített 
állami pénzalapból, önkormányzati társulásoktól, egészségügyi 
önkormányzattól a felsoroltakon kívül a GAA 2008-ban nem részesült 
további támogatásban. 

                                                                           [adatok EFt-ban]

Sor-
szám A tétel megnevezése Előző év

2007.
Helyes-
bítések

Tárgyév
2008.

a b c d e

27. G. Közhasznú tevékenység 
eredménye (1+2) 297 0 - 109

28. 1. Tárgyévi pénzügyi eredménye 
(A/1- E/1-E/4) 297 - 109

29. Nem pénzben realizált eredménye 
(AII-E/2-E/3)

30. H. Vállalkozási tevékenység 
eredménye (1+2) 0 0 0

31. 1. Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi 
eredménye (B/1-F/1-F/4)

32.
2. Nem pénzben realizált 

–adóalapot jelentő- tárgyévi 
eredmény (B/2—F/2-F/3)

33. I. Összes pénzügyi eredmény 
(±G/1, ±H/1) 297 0 - 109

34. J. Nem pénzben realizált 
eredmény (G/2+H/2) 0 0 0

35. K. Adófi zetési kötelezettség 0 0 0

36. L. Vállalkozási tevékenység tárgyévi 
adózott eredménye (H-K.) 0 0 0

4. Cél szerinti juttatások
A GAA közhasznú működési célra kapott támogatásai egyrészt jogi 
személyektől (összesen 110,-EFt ), az alapítótól nem kapott, másrészt 
az adófi zetők személyi jövedelemadójának 1%-áról szóló felajánlások-
ból (29,-EFt) származnak

• MECHANOPLAST alkuratórium javaslatára: 250,-Eft-ot fi zetett 
ki  a díjazottaknak, ösztöndíjként és könyvjutalom formájában, amely-
nek forrása két cég felajánlása volt. 

5. Egyéb szervezetektől kapott közhasznú támogatások kimutatása
A beszámolási időszakban a GAA két cégtől: Primer Kft és Colline Bt., 
mint  jogi személytől kapott közhasznú támogatást.

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
A kurátorok tevékenységüket társadalmi munkában látják el, amelyért 
semmiféle külön juttatásban nem részesültek. 

7. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója
A GAA alapítvány közhasznú tevékenységét 2008-ban az ifj úság nevelésében 
fontos tevékenység köré szervezte: Támogattuk a MECHANOPLAST konfe-
rencia megrendezését, amelyen az ugyanezen cím alatt meghirdetett diploma-
terv pályázat győztesei tartottak reprezentatív tudományos előadásokat.

A Gépipari Alkotók Alapítvány Kuratóriuma megvitatta a GAA 2008. 
évi gazdasági tevékenységről szóló éves mérlegbeszámolót és a 2009. évi 
költségvetési előirányzatot. Ezen dokumentumok jóváhagyásával egyidejű-
leg a fenti tartalommal elfogadott „Közhasznúsági jelentést” az Alapítvány 
az alapító GTE „GÉPIPAR” című lapjában nyilvánosságra hozza. 

Budapest, 2009. május 20.                                        Ginsztler János
a GAA kuratóriumának elnöke
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EGYESÜLETI ÉLETÜNK HÍREIB�L

A képzés célja olyan, korszerű ismeretekkel rendelkező, a nemzetközi 
normáknak megfelelő szakemberek kiképzése, akik alkalmasak a koráb-
ban megszerzett mérnöki tudásuk és a képzés során elsajátított ismeretek 
birtokában az új tudományos eredmények befogadására, alkalmazására, a 
korszerű hegesztett szerkezetek tervezésére a gyártási, a minőségbiztosítási 
és a gazdaságossági szempontok fi gyelembevétele mellett. A képzés meg-
felel a Nemzetközi Hegesztési Intézet (International Institute of Welding, 
IIW, 58 ország tagja a világon) ajánlásának. Az IIW-nek Magyarország 
képviseletében a Gépipari Tudományos Egyesület, GTE a tagja.

A képzés 7 modulból áll: 1. modul: Hegesztési technológiák, 2. modul: 
Anyagok feszültségei, 3. modul: Hegesztett szerkezetek tervezése, 4. mo-
dul: Hegesztett kötések tervezése, 5. modul: Hegesztett lemezszerkezetek 
tervezése, 6. modul: Hegesztett szerkezetek optimálása, 7. modul: Gyártás, 
költségek, minőség és ellenőrzés. 

A képzés sikeres vizsga esetén Nemzetközi Hegesztett Tervezőmérnök 
Diplomával zárul, amit a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati 
Egyesülés mint az EWF Nemzeti Meghatalmazott Testülete ad ki, a GTE-
vel egyeztetett megállapodás alapján.

A képzés időtartama 182 óra, mely 2009 októbere és 2010 áprilisa kö-
zött valósul meg. 
Helyszíne: Miskolci Egyetem, Felnőttképzési Regionális Központ
Ideje: általában minden második héten péntek és szombat.
Költsége: 320 eFt, mely cégeknél a szakképzési alap 33%-ból fi nanszírozható. 
Minimális csoportlétszám: 15 fő.
Jelentkezési határidő: 2009. szeptember 30. 

Kapcsolatfelvételi lehetőség (név, telefon, fax, e-mail):
Szakmai kérdésekben:Dr. Jármai Károly, egyetemi tanár, 
06-46-565-111, 06-46-563-399, altjar@uni-miskolc.hu 
Adminisztratív kérdésekben: Oláhné Lajtos Julianna, programvezető,
06-30-905-8113,06-46-565493, tklajtos@uni-miskolc.hu

Honlapok:  http://www.alt.uni-miskolc.hu/iwsd/
                  http://www.felnottkepzes.uni-miskolc.hu/ 
                  http://www.iiw-iis.org/
                  http://www.mhte.hu/oh_iiw.html

MISKOLCI EGYETEM  IIW PROGRAM

NEMZETKÖZI HEGESZTETT SZERKEZET 
TERVEZŐMÉRNÖK KÉPZÉS

INTERNATIONAL WELDED STRUCTURES 
DESIGNER

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége második éve segí-
ti a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok munkáját a magyar 
gazdaság igényének megfelelő létszámú és tudású szakembergárda ki-
alakításában.

Magyarországon egészen napjainkig a szakember-képzés nem haladt 
párhuzamosan a magyar gazdaság és ipar felmerülő, a jövőben várható 
igényeivel. A kormányzat a probléma megoldásának céljából megkezdte a 
szakképzés és a szakképző intézmények reformját, melynek egyik elsődleges 
célja a szakképző iskolák képzéseinek, oktatott területeinek összehangolása a 
munkaerő-piaci igényekkel.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a 2008-as évet köve-
tően idén is aktívan részt vesz a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által 
vezetett, a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok (RFKB) munkáját 
segítő projektben. A RFKB-k elsődleges feladata gazdasági elemzések alapján 
meghatározni, hogy az ipar egyes területein mennyi szakemberre lesz szükség 
az elkövetkezendő években, majd ezen adatok alapján dönteni arról, hogy az 
ország különböző régióiban működő Térségi Integrált Szakképző Központok 
(TISZK-ek) az egyes képzési irányokban mennyi szakembert képezzenek. 

A VOSZ - a többi résztvevővel együtt – különböző felméréseket végez. 
Az egyes szakmacsoportokban jelentkező munkáltatói igények pontos meg-
határozásához  kérdőíveket töltenek ki  munkaadóknál, a 2008-ban – a ré-
giós hiányszakmákban  - végzett pályakezdőknél, továbbá a szakembereket 
is megkérdezik annak érdekében, hogy információkat szerezzenek az adott 
szakma jelenlegi értékéről (pl. elhelyezkedési lehetőség az adott szakmában). 
A kapott információkat és eredményeket alapul véve pedig ajánlásokat fogal-
maznak meg az RFKB-k irányába. Az ajánlások alapján az egyes szakmákat, 
szakterületeket csoportokba rendezik. Az első csoport a kiemelten támoga-

tott szakmák csoportja, amely területek esetében további fejlesztések, kiemelt 
támogatások szükségesek (ezek elsősorban a hiányszakmák területei). A má-
sodik csoportban a támogatott szakmákat találhatjuk, ahol a szinten tartás 
a cél. A harmadik csoportot pedig a fejlesztési forrással nem támogatott 
szakmák alkotják. Ebbe a csoportba tartozó szakmák oktatására fejlesztési 
támogatás nem vehető igénybe. A műszaki szakmákon belül a Szövetséghez 
tartozik a gépi forgácsoló, hegesztő, szerszámkészítő valamint az építő és szál-
lítógép szerelő szakterületek gondozása, az ajánlások megfogalmazása.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 2009 május és június 
hónapokban a szakképzési irányok és arányok meghatározásának témájában 
az ország valamennyi régiójában konferenciát tart, amely rendezvények so-
rán a Szövetség kapcsolatot próbál teremteni az ipar és a szakoktatás szereplői 
között, valamint a résztvevők segítségével, közreműködésével meghatározza, 
összegzi a gazdaság egyes területein felmerülő munkáltatói  igényeket.

A Szövetség tehát több területen is azon cél érdekében dolgozik, hogy 
az RFKB-k pontos és részletes információk alapján tudják meghatározni 
a 2009/10-es tanévre a Térségi Integrált Szakképző Központok számára az 
egyes szakterületeken a beiskolázást. 

A VOSZ további fontos feladatai közé tartozik szakemberek delegálása az 
OKJ-s vizsgabizottságokba. 2007 óta már 5 szakmában – szabó, kőműves, 
hegesztő, szerszámkészítő, CNC forgácsoló – is a Szövetség delegálja a vizs-
gabizottsági tagokat.

A delegáláson túl a VOSZ-nak számos további szakmaterületen vannak 
irányítási, kezelési feladatai is. A VOSZ feladatairól, munkájáról és céljairól 
további információkat kaphatnak a www.vosz.hu honlapon. 

Gyurika István

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK 
ERŐFESZÍTÉSEI A KERESLETVEZÉRELT SZAKKÉPZÉS MEGTEREMTÉSÉRT

(Irányok és arányok meghatározása az iskola-rendszerű szakképzésben, az OKJ-s szakmákban) 
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A GTE TAGJA AZ MSZT LEGF�BB DÖNTÉSHOZÓ TESTÜLETÉNEK

Szakmai munkánk eredményét az MSZT Tisztújító Közgyűlése pozitívan érté-
kelte, és ismét beválasztottak bennünket, a GTE-t a Magyar Szabványügyi 
Testület legfőbb döntéshozó szervezetébe, a Szabványügyi Tanácsba. A 
megbízatás 5 évre szól. Szívből kívánom, hogy ismételten sok munkával a kö-
vetkező 5 évünk is ilyen sikeres legyen. Remélem, hogy ezen igen pozitív szak-
mai hírt a tagsággal is megosztva javulni fog a GTE vállalati megbescsülése, tár-
sadalmi elismertsége, a szabványosítási munka közmegbecsülése és értékelése.
A választás helye: Tulip Inn Budapest Millennium Hotel Budapest  
 VIII., Üllői út 94-98. 
A választás időpontja: 2009. május 26. 
A választásra jogosultak száma: 317 szervezet képviselője 
A Közgyűlésen megjelentek száma: 78 fő, ezért csak a 10:30-ra másodszorra meg-
hirdetett Közgyűlés határozatképes a megjelentek létszámára való tekintet nélkül. 
A tiszségviselő választás eredményéről az alábbiakban tájékoztatjuk 
tagságunkat és az érdeklődőket:
Elnök: 
Dr. Ginsztler János elnökjelöltre leadott szavazatok száma 60 db, ebből 1 
db érvénytelen. A Közgyűlés 59 szavazattal Dr. Ginsztler János urat válasz-
totta a Magyar Szabványügyi Testület elnökévé. 
Elnökhelyettesek: 
Az MSZT elnökhelyetteseinek megválasztásához 60 db érvényes szavaza-
tot adtak le az alábbiak szerint: 
Simon Péter (48 szavazat) 
Vígh Károly (46 szavazat) 
Kerényi István (24 szavazat) 
A Közgyűlés 48, illetőleg 46 szavazattal Simon Péter és Vígh Károly urakat 
választotta meg a Magyar Szabványügyi Testület elnökhelyetteseivé. 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai: 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztásához 60 db szavaza-
tot adtak le, ebből 1 db érvénytelen. A szavazatok megoszlása az alábbi: 
Jenei Csaba (59 szavazat) 
Dr. Lakatos László (56 szavazat) 
Bakonyiné Szalóky Mária (54 szavazat) 
A Közgyűlés 59 szavazattal Jenei Csaba urat, 56 szavazattal Dr. Lakatos 
László urat és 54 szavazattal Bakonyiné Szalóky Mária asszonyt a Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság tagjaivá választotta. 

A Szabványügyi Tanács választható tagjai:
A Szabványügyi Tanács tagjainak megválasztásához 60 db szavazatot adtak 
le, ebből 1 db érvénytelen. 
A Közgyűlés a Szabványügyi Tanács tagjaivá az alábbi szervezeteket választotta: 
Gyártók, forgalmazók kategória (6 szervezet) 
• MOL Nyrt. (41 szavazat) 
• Electrolux LEHEL Hűtőgépgyár Kft. (40 szavazat) 
• GE Hungary Zrt. (33 szavazat) 
• WIENERBERGER Téglaipari Zrt. (32 szavazat) 
• IBM Magyarország Kft. (31 szavazat) 
• HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. (30 szavazat) 
Szolgáltatók kategória (6 szervezet) 
• Nemzeti Akkreditáló Testület (44 szavazat) 
• Országos Meteorológiai Szolgálat (37 szavazat) 
• Magyar Államvasutak Zrt. (37 szavazat) 
• Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (30 szavazat) 
• Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. (29 szavazat) 
• Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet Kft. (29 szavazat) 
Érdekképviseleti szervezetek (5 szervezet) 
• Magyar Mérnöki Kamara (58 szavazat) 
• Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (43 szavazat) 
• Magyar Minőség Társaság (41 szavazat) 
• Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (38 szavazat) 
• Gépipari Tudományos Egyesület (35 szavazat) 
Egyetemek, főiskolák, tudományos szervezetek, kutatóintézetek (3 szervezet) 
•  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (56 szavazat) 
• Budapesti Műszaki Főiskola (31 szavazat) 
• Miskolci Egyetem (29 szavazat) 
Kisvállalkozások (2 szervezet) 
• VÍZ-SZK Mérnökszakértői Kft. (40 szavazat) 
• SZAMEI Független Minőségellenőrző Kft. (33 szavazat) 
Az MSZT most megválasztott valamennyi tisztségviselőjének 
munkájához sok sikert kívánunk! 

Tisztelettel és üdvözlettel
Bárdos Zoltánné

A MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET TISZTSÉGVISELŐ 
VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYE 

JOGI TAGVÁLLALATI
MEGBESZÉLÉS EGERBEN

Május 8-án a Bosch Rexroth Pneumatika Kft. telephelyén Egerben tartotta 
a GTE harmadik jogi tagvállalati megbeszélését. A cég központjában Mátrai 
Géza úr, gazdasági ügyvezető igazgató fogadta a résztvevőket. Üdvözölte a 
megjelenteket Gödri István úr, általános ügyvezető igazgató is.

A kiadott napirend szerint folyt le a tanácskozás Vass Attila a GTE alel-
nöke vezetésével. Először Mátrai úr ismertette a céget vetített képek segítsé-
gével. Sok információt kaptunk a cégről. Ezt követően Dr. Igaz Jenő a GTE 
ügyvezető igazgatója tartott beszámolót a GTE április 25-i Közgyűléséről, 
melyen ünnepeltük az Egyesület 60 éves fennállását. Ismertette a 
„Manufuture, Innováció, Kutatás fejlesztés a gépgyártás technológiában” 
című Konferenciát, melyet a Mach-Tech Kiállításon tartunk. Erre meghívta 
a jelen lévő jogi tagvállalatok képviselőit. További programok ismertetésére is 
sor került Vass Attila, Dr. Igaz Jenő és László György részéről.

Az ebédet követően megtekintettük a termelő részleget és a logisztikai 
bázist. Délután ellátogattunk az egyetemisták „PNEU-MOBIL” versenyén 
résztvevő különleges autók felvonulását megnézni a Sportcsarnokba.

A következő jogi tagvállalati összejövetelre szeptember elején kerül majd 
sor. Köszönet a Bosch Rexroth Pneumatika Kft. vezetőinek a szervezésért.
Budapest, 2009. május 09.                   Dr. Bognár Zoltán

FELHÍVÁS GYÁRLÁTOGATÁSRA 
DUNAÚJVÁROSBA, A DUNAFERR 

ÜZEMÉBE ÉS A FŐISKOLA 
GÉPSZERKEZETTAN TANSZÉKÉRE

A GTE Gyártási Rendszerek Szakosztálya 2009. szeptember 
25-én, péntekre autóbuszos gyárlátogatást szervez Dunaújvárosba. 
A tanulmányút során először a Dunaferr üzemegységeit (Humán 
Intézet, Meleghengermű, Öntöde, Kokszoló) ismerhetjük meg, majd 
egy bőséges ebédet követően meglátogatjuk a Dunaújvárosi Főiskola 
ipari laborjait (Gleeble, Bosch, A épület), végül pedig két előadást 
hallgatunk meg a Főiskola Gépszerkezettan Tanszékének oktatási és 
kutatási tevékenységéről. A rendezvény részvételi díja – amely magá-
ban foglalja az utazás, a gyárlátogatások és a kétfogásos ebéd költsé-
gét is – diákok és nyugdíjasok esetében 1200,- Ft, felnőtt tagjainknál 
2500,- Ft lesz. A gyárlátogatásra jelentkezni a szakosztály titkáránál, 
Gyurika Istvánnál lehet e-mailen, a gyurika@manuf.bme.hu címen, 
illetve telefonon, a 06-20-476-1909 számon.

Budapest, 2009. május 28.                           Gyurika István
Szakosztály titkár
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SZERVEZETEINK ÉLETÉB�L 

Dr. Cser István (1946-2009)

2009 január 19-én, életének 63. évében elhunyt Dr. Cser István, 
a Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológia Tanszékének tan-
székvezető helyettese, a Gépipari Tudományos Egyesület 
Gyártási Rendszerek Szakosztályának társelnöke, volt elnöke. 

Dr. Cser István – avagy ahogyan a barátai, kollégái nevezték: 

„Cserpi” – 1946. október 28-án született, Szegeden. Középiskolai 
tanulmányait a szegedi Déri Miksa Gépipari Technikumban vé-
gezte el, kiváló minősítéssel. A technikum elvégzése után fel-
vételt nyert a Moszkvai Szerszámgépipari Egyetemre. Egyetemi 
tanulmányait követően a Gépipari Technológiai Intézetben he-
lyezkedett el, ahol később hosszú ideig töltötte be a főosztály-
vezető-helyettesi pozíciót. 1988-ban szerezte meg a műszaki tu-
dományok kandidátusa címet. Egy évvel később már a Miskolci 
Egyetem Gépgyártástechnológia Tanszékén dolgozott, ahol 
egészen halála napjáig tevékenykedett. 1992-től tanszékvezető-
helyettesként is eredményesen dolgozott. 

Cser István kiváló műszaki szakember és egyetemi oktató 
volt. Már a GTI-ben töltött évek alatt is többször képviselte 
Magyarországot konferenciákon és számos nemzetközi tudomá-
nyos projektet irányított, elsősorban az akkor még újdonságnak 
ható számítógép vezérlésű megmunkálások területén. A Miskolci 
Egyetem Gépgyártástechnológia Tanszékén nevéhez kötődik a 
gyártásinformatika, a számítógépes tervezőrendszerek oktatási 
és kutatási tevékenységének fejlesztése is, továbbá meghatározó 
szerepet töltött be a Tanszék informatikai hátterének kiegészí-
tésében, a számítógépi hálózat kifejlesztésében. Az oktatás terü-
letén szerzett jelentős érdemek mellett a műszaki célú kutatások-
ban is hatékonyan és sikeresen dolgozott. Tudományos eredmé-
nyeit szakcikkekben, konferencia kiadványokban, könyvekben 
jelentette meg. A publikációk terén a HEFOP könyvek során 
négy kötet aktív szerkesztője, résztvevője volt. Tudományos 
publikációi közül kiemelhető a Gépgyártástechnológia IV: kö-
tete, amely a gyár-, gyártás- és gyártórendszerek tervezése téma-
köröket öleli fel.

Oktatói és kutatói feladatai mellett számos bizottságban is ak-
tív szerepet vállalt. 1991-től a Gépipari Tudományos Egyesület 
Gyártási Rendszerek Szakosztály Vezetőségének tagja volt, 
2002-től 2006-ig a Szakosztály elnöki tisztségét is betöltöt-
te. Aktívan munkálkodott az Magyar Tudományos Akadémia 
Anyagtudományi és Technológiai Bizottság Gyártási Rendszerek 
Albizottságában. Aktív és odaadó munkáját több alkalommal is 
kitüntetéssel ismerték el. 

A Gépipari Tudományos Egyesület Gyártási Rendszerek 
Szakosztályának Vezetősége és tagjai is mindnyájan osztoznak 
a család mély gyászában. 

Gyurika István
szakosztály titkár

BÚCSÚ DR. CSER ISTVÁN KOLLÉGÁNKTÓL,
AZ EGYESÜLET GYÁRTÁSI RENDSZEREK SZAKOSZTÁLYÁNAK TÁRSELNÖKÉTŐL

2009. május 28-án a GTE-MATE szervezésében egy autóbusznyi 
tagunk Ajkán megtekintette a Bakonyi Erőmű Zrt. Telephelyét. 
Tagjainkat Puskás Károly termelési osztályvezető fogadta és adott 
vetített-képes tájékoztatást az Erőműről. 

Ezután következett az Erőmű megtekintése. Jártunk a kazánok-
nál, a vezérlő teremben, az aprításnál, majd a rönkfa fogadásnál. 
Az üzemi ebéd elfogyasztása után az autóbusszal kimentünk a 
Bányászati Múzeumba. Itt bejártuk a szabadtéren és a fedett he-

lyeken található, a bányászatot bemutató eszközöket. A további 
programokban szerepelt a Sümegi vár megtekintése, de ez elmaradt 
a bányászai kiállítás idővesztesége miatt. A várat csak a távolból 
láttuk és a Balaton, Velencei tó érintésével tértünk vissza Csepelre.

Budapest, 2009. május 28.
Dr. Bognár Zoltán 

Senior Fórum Titkára   

A CSEPELI SZERVEZET TAGJAI ISMÉT AJKÁN JÁRTAK
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RENDEZVÉNY ÉS TANFOLYAMNAPTÁR
JÚNIUSI – JÚLIUSI – SZEPTEMBERI PROGRAMOK

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

EGYESÜLETI RENDEZVÉNYEK

RENDEZVÉNYEK
A GTE GÉPJÁRMŰ SZAKOSZTÁLYA

együttműködve a SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
KÖZÚTI ÉS VASÚTI JÁRMŰVEK TANSZÉKKEL

2009.SZEPTEMBER 3-4.-között. GYŐRBEN rendezi  meg a
40. AUTÓBUSZ SZAKÉRTŐI TANÁCSKOZÁST

Elérhetőség:
SZE KVJT  Tel. (96) -503-495;

9026 Győr, Egyetem tér 1.
E-mail: marosne@sze.hu

          szauter@sze.hu

GTE rendezvényszervező: 
Funk Orsolya   Tel.: (1)- 201-7380, Fax:(1)-202-0252;

1027 Budapest, Fő u. 68., postacím: 1371 Budapest Pf. 433.
E-mail: penzugy.gte@mtesz.hu

Részletes  információ olvasható még az alábbi honlapon:
http:// gte.mtesz.hu

�    GTE    �

A GTE MOL Nyrt. Százhalombattai  Szervezete és a GTE Hegesztési Szakosztálya
 Nyomástartó Berendezések Szakbizottsága ismét megrendezi a hagyományos 

30. Jubileumi Balatoni Ankét rendezvényét
„Csővezetékek engedélyezése, vizsgálata, állapotfelügyelete, valamint a 

nyomástartó rendszerek szilárdsági próbája” témakörben
2009 október 15-17-én, SIÓFOKON, a Hotel Magisternben

Felvilágosítást ad: Funk Orsolya; penzugy.gte@mtesz.hu;
Tel.: (1)- 201-7380, Fax:(1)-202-0252; Mobil: 06-20-491-91-11

Ilinyi János Tel.:23/552-217; Fax. 23/552-300, 
E-mail:jilinyi@mol.hu

EGYESÜLETI TANFOLYAMOK
Új szakmajegyzék (OKJ) szerint indulnak tanfolyamaink!

Nyári-őszi tanfolyamaink:  (légkondicionált tantermekben)
- 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 TUDÁSAKADÉMIA

(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;

Tájékoztatást ad: Szakács Annamária 06-1-20-20-656,
e-mail:  mail.gte@mtesz.hu

Júniusi ülések:
Június 02., (K)  14,00 óra:  Korróziós Szakosztály / 442.
Június 02., (K) 15,00 óra: Repülőgép Szakosztály / 341.
Június 08., (H) 13,00 óra:  Hegesztési Szakosztály-

 AGMI Zrt.-Oktatási Kabinet

Június 09. (K) 14,00 óra:  Országos Elnökség ülése / 341.
Június 16. (K) 16,00 óra: Energia-és vegyiparigép SzO /341.
Júliusi ülések:
Július 14. (K) 14,00 óra:  Országos Elnökség ülése / 341
Szeptemberi előjegyzések:
Szept. 01. (K) 14,00 óra:  Repülőgép Sz.O. / 341.
Szept. 24. (CS) 14,00 óra:  Szenior Fórum /341.

VEZETŐSÉGI ÜLÉSEK

A GTE Országos Elnöksége 2009 június 09-i ülésén hozott 01.06./2009. 
(06.09.)  GTE OE Határozatával A TAGFELVÉTELRŐL.
Egyhangú döntéssel felvette a GTE tagjai sorába a következő kollégákat:

Kelemen Norbert Gyártási Rendsz.SzO  I BME hallgató
Huss Dániel Gyártási Rendsz.SzO. I BME hallgató
Litauszki Katalin Gyártási Rendsz.SzO. I BME hallgató
Szabó Zoltán Csepeli Szervezet NY 
Molnár Attila József Borsod megyei Szerv.   I 

Kovács Endre Attila   Mechatronikai Szo. R BME
Sztrancsik Zsolt   Mechatronikai Szo. R BME
Ájpli Béla Hegesztési Szo. R UTIBER Kft.
Halász Krisztián Hegesztési Szo. R KÖZGÉP Zrt.
Abonyi Tamás Hegesztési Szo. R TLC Kft.
Witzl János Hegesztési Szo. R KÖZGÉP Zrt.
Dr. Szabó Péter Hegesztési Szo. R Air Liquide 
Dr. Czvikovszky Tibor;  Műanyag Sz. O.  R BME

ÚJ TAGJAINK KÖSZÖNTÉSE



A „GÉPIPAR” a Gépipari Tudományos Egyesület lapja. Szerkeszti a szerkesztőbizottság, elnöke Dr. TAKÁCS JÁNOS a GTE elnöke, 
a szerkesztőbizottság tagjai: Dr. BÁNKY TAMÁS, Dr. BOGNÁR ZOLTÁN, Dr. BORBÁS LAJOS, DRABEK FERENC, 
FRIWALDSZKY GYULA, Dr. IGAZ JENŐ, Dr. MACSKÁSI LEVENTE. A szerkesztőség címe: Budapest II. Fő u. 68. III. em. 338.; 
Telefon: 06/1-20--20-656, Levélcím: 1371 Bp. Pf. 433.; E-mail: mail.gte@mtesz.hu; Internet: http://www.gte.mtesz.hu; 
Felelős kiadó: Dr. IGAZ JENŐ ügyvezető igazgató; ISSN 0139-214x  Készül: Mega Kft.

Kérjük Tisztelt Tagjainkat, hogy a személyes adataikban történt esetleges változásról, illetve, ha úgy érzik, az esetleges hiányos 
adatok pótlásáról, pontosításáról, egyesületünket, a tagnyilvántartás naprakészségének pontosbítása és elérhetőségük biztosítása 
érdekében mindenkor, egy válaszlevelében értesíteni szíveskedjenek (kérjük az adatszolgáltatást valamennyi tagunk töltse ki!):

Név:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lakcím:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Levelezési cím: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon:…………………………………… ; Mobil:……………………………… ; E-mail:………………………………………………;

Születési dátuma: ……………..  év,   ………………….  hó,   ……….  nap;  Születése helye: ……………………………………………

Anyja neve : ………………………………………………………………………………………………………………………….……

Munkahely  neve: ……………………………………………………………………………………………………………………..……

    címe: …………………………………………………………………………………………………………………….……

            beosztása: ………………………………………………………………….. Telefon:……………………………………………;.

A tagnyilvántartással kapcsolatban felmerülő kérdéseire készséggel ad felvilágosítást Szakács Annamária a GTE Ügyvezető Titkárságának 
(06)-1-20-20-656 telefonszámán, illetve a GTE mail.gte@mtesz.hu e-mail címén.

Megértő válaszukat mindenképpen várva, a további eredményes együttműködés reményében, 

az Országos Elnökség nevében


