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A GTE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
A 2007. ÉVRŐL
A Gépipari Tudományos Egyesület a Fővárosi Bíróságon 1989.
10. 05-én Pk.60.446 nyilvántartási számon és 401. sorszámon bejegyzett, 2000.03.13. óta közhasznúan működő szervezet, amely tevékenységét a hatályos jogszabályok és saját alapszabályának előírásai szerint
végzi.
Az egyesület célkitűzése: a tudásalapú társadalom kihívásának megfelelve elősegíteni és erősíteni a tagok és minden – az egyesület szolgáltatását igénylő – személy szakértelmét, szakmai hivatástudatát és elkötelezettségét.
Az egyesület cél szerinti tevékenységei: az előző pontban megjelölt célkitűzés elérését közvetlenül szolgálják, így:
- a kulturális tevékenység (pl. a szakmai kulturális örökség megőrzése, ápolása);
- az oktatási tevékenység (pl. szakmai ismeretterjesztés);
- a(z) (alkalmazott) kutatási tevékenység (pl. a mérnöki és kapcsolódó szaktudományok területén, inter- és transzdiszciplinális módon, elsősorban a tudás és technológiatranszfer érdekében);
- a környezetvédelmi tevékenység (pl. természeti környezet védelme, épített környezet védelme);
- a jogvédő tevékenység (pl. állampolgári jogok védelme, fogyasztói
jogvédelem);
- a nemzetközi tevékenység (pl. nemzetközi szakmai, kulturális,
baráti és cserekapcsolatok);
- a szakmai, gazdasági érdek-képviseleti tevékenység (szakmai és
gazdasági érdek -képviselet, -érvényesítés, -védelem);
- az egyéb tevékenység (pl. szaktanácsadás, szakértés, mediáció,
arbitráció, kiadói tevékenység, valamint az egyéb szabályzataiban
megjelölt tevékenységek, stb.).
Az egyesület közhasznú tevékenységei: a társadalom és az egyén
közös érdekeinek kielégítésére irányuló, a következő cél szerinti
tevékenységek:
- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális örökség megóvása,
- természetvédelem, környezetvédelem,
- emberi és állampolgári jogok védelme,
- fogyasztóvédelem,
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is- és
a kapcsolódó szolgáltatások,
- euróatlanti integráció elősegítése,
- a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez,
fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység.
A GTE, mint közhasznú szervezet évenként az "Egyszerűsített
éves beszámoló" jóváhagyásával egyidejűleg köteles "Közhasznúsági
jelentést" készíteni, amelynek elfogadása a GTE Küldöttközgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Közhasznúsági jelentésnek a
törvény előírása szerint tartalmaznia kell:
a) a számviteli beszámolót;
b) a költségvetési támogatás felhasználását;
c) a vagyonfelhasználásra vonatkozó kimutatást;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e) a kapott támogatások mértékét az alábbi bontásban:
központi költségvetési szervtől,
elkülönített állami pénzalapból,
helyi önkormányzatoktól,

önkormányzati társulásoktól,
egészségügyi önkormányzattól,
egyéb szervezetektől;
f) a szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét,
ill. összegét;
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
A Közhasznúsági jelentést nem kell letétbe helyezni, de biztosítani
kell, hogy abba a GTE székhelyén bárki betekintsen, illetve arról saját
költségén bárki másolatot készíthessen.
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Számviteli beszámoló a 2007. évről

A GTE tagsága az egyesület tárgyévi gazdasági tevékenységéről
szóló beszámolót az ügyvezető igazgató által készített, a GÉPIPAR
XXXIX. évfolyamának 2008. 3. számában (március) megjelent „A
GTE 2007. évi gazdálkodása” és „A GTE 2008. évi költségvetése, és
gazdálkodási alapelvei” c. cikkből ismerhette meg részletesen. A GTE
XXXIX. Küldöttközgyűlése elé terjesztendő mérlegbeszámolót Baracska László könyvvizsgáló, miután igazolta, hogy a GTE, mint
kettős könyvelést vezető társadalmi szervezet a 2007. évi közhasznú
beszámolóját a Számviteli Törvényben és az általános számviteli
standardokban foglalt elvek szerint állította össze, fenntartás nélküli
hitelesítő záradékkal látta el. A beszámolót a főkönyvi kivonat
támasztja alá, így a mérlegbeszámoló és a főkönyvi kivonat tablói
rendszerében megegyezőek, az adatok pedig teljeskörűek és megfelelően ellenőrzöttek. Az éves beszámoló az egyesület vagyoni, pénzügyi- és jövedelmi helyzetét hűen tükrözi, és valóságnak megfelelően tartalmazza.
A hitelesített mérleg főösszege: 43.528,-EFt (lásd: az egyszerűsített mérlegbeszámoló 12. és 25. sora), amely eszköz és forrás oldalon
azonos. Az egyesület alaptevékenysége (a célszerinti, közhasznú
tevékenység) 2007-ben eredményes volt, a tárgyévi könyv szerinti
eredménye: 176,- EFt (lásd: a mérlegbeszámoló 18. és az eredménykimutatás 31.sora), amely mellett a vállalkozási tevékenység veszteséges, az ebből származó tárgyévi eredmény: negatív -64,- EFt
(lásd: a mérlegbeszámoló 19. sora és az eredmény-kimutatásának 30.
sora). Ezt az eredményt nem terheli tárgyévi adófizetési kötelezettség (lásd: a mérlegbeszámoló eredmény-kimutatásának 29. sora),
mivel a vállalkozási bevétel nem éri el a teljes pénzforgalom tíz
százalékát, így vállalkozási tevékenységből származó tárgyévi
adózott eredmény is ugyanaz, mint a nettó eredmény: - 64,-EFt
(lásd ismételten: a mérlegbeszámoló 19. és az eredmény-kimutatás 30.
sora). Ezt a célszerinti tevékenységből származó egyenleggel összesítve, végül is GTE szinten, pozitív összesített mérleg szerinti
eredmény: 112,-EFt adódik. Ezt a költségvetési eredményt, miután
nem ad lehetőséget arra, hogy belőle, a jövőbeli kiadásokra céltartalékot képezhessünk, így a teljes eredményt a tőkeváltozás javítására,
az induló vagyon korábbi években keletkezett, felhalmozott értékvesztésének visszapótlására fordítjuk. Az eredmény tehát alkalmat ad
a 2000-ben 12.387,-EFt-ról 680,-EFt-ra lecsökkent, és azóta folyamatosan, évenként újrapótolt saját tőke 8.519,-EFt-ra való újabb megemelésére. A hét évvel ezelőtt bekövetkezett jelentős mértékű: 11.707,-EFt-os tőkevesztésről ez a vagyonvesztés folyamatosan
rendeződik, a tavalyi évben már csak – 8.081,-EFt tőkecsökkenéssel
kellett számolnunk (lásd: a mérlegbeszámoló 15. sora /c. oszlop), idén
pedig már a – 7.912,-EFt, a feltornázott tőkeváltozás folyamatos
eredményes helyreállítását jelzi.
(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)
A mérlegben látható az induló/jegyzett tőke, vagyis az alapító
vagyon: 16.319,-EFt-os értéke (lásd: a mérlegbeszámoló 14. sora), a
Fő utcai ingatlanban, általunk használt helységeinek ingyenes
vagyonátruházásával, a GTE tulajdonába került vagyonrész főkönyvi
értékével megnövelt alapítói vagyon változatlan szinten tartását
mutatja.
A Fő utcai vagyon piaci értékre történő főkönyvi valorizálását az
egyesület ebben az évben sem lépi meg, mivel az ingatlanfejlesztési
intézkedések várhatóan 2008-ban szükségszerűen rendezik majd ezt a
kérdést.
Az előző gazdasági évről a befejezetlen állomány következtében
előállt átmenő tételek elhatárolása megtörtént, az aktív időbeli
elhatárolások 3.607,-EFt, (lásd: a mérlegbeszámoló 11. sora)
tartalmazzák befejezetlen munkaszámoknak a soron lévő gazdálkodási
év eredményét növelő tételeit, a passzív időbeli elhatárolások
16.902,-EFt, (lásd a mérlegbeszámoló 24. sora), pedig a befejezetlen
állomány nyereséget csökkentő könyvelt tételeit. Értékpapírokban
5.141,-EFt (lásd: a mérlegbeszámoló 9. sora), pénzeszközökben
15.178,-EFt (lásd: a mérlegbeszámoló 10. sora). likvid fedezet
mutatható ki a mérlegforduló napján. Ezzel, szeretnénk elhárítani
mindazt a megalapozatlan támadást, amely azzal vádolta a GTE
gazdasági vezetését, hogy elvonta, illetve felélte a GTE Békés Megyei
Szervezete által a korábbi években felhalmozott megtakarítást. Éppen
ellenkezőleg: megőriztük és az egyesület számára értékes forrásként
kezeltük! Többek között ez tette lehetővé, hogy az alapítványok és
egyesületek sorában eddig példátlan banki döntéssel a Gépipari
Tudományos Egyesület hitelhez jutott, és 2007. végén 5.000,-EFt
likvid folyószámla hitellel rendelkezzen. Az Egyesület
jövedelmezősége az előző évhez képest szinten maradt, a korábbi
évekhez képest a likviditás és a pénzügyi fedezet, a folyamatos évközi
ellenőrzés
és
szabályozó
beavatkozások
eredményeként,
észrevehetően erősödött, tartósan megállítottuk a célszerinti
tevékenységek veszteségét (2006-ban: 276,-EFt eredmény/ 152.327,EFt bevételre, azaz 1,81%)
és elértük, hogy a közhasznú
tevékenységekből idén is viszonylagos eredmény mutatkozzon (2007ben 176,-EFt eredmény/141.291,-EFt bevételre, azaz 1,246%).
A tárgyévi közhasznú tevékenységből származó nyereség:
+176,-EFt (lásd: a mérlegbeszámoló 18. sora, illetve az eredménykimutatás 31.sora) stabilitást mutat a gazdálkodásban, hiszen a
korábbi évek, akkori jelentős működési hiányát jelző helyzetekhez
képest, 2004.-óta már megtört a közhasznú tevékenységből származó
veszteségek sora (117,-EFt/2004; 81,-EFt/2005; 276,-EFt/2006; 176,EFt/2007) és viszonylag szerény, de kétség kívül kimutatható
eredményt rögzítenek a mérlegek. A vállalkozási tevékenységben
azonban folyamatosan súlyos a visszaesés, (hiszen, míg voltak olyan
korábbi évek, amikor 4.671,-EFt/2002; 4.970,-EFt/2003. jól
érzékelhető vállalkozási nyereség képződött, majd ezt követően
csupán 32,-EFt/2004., illetve 69,-EFt/2005. év végi szolid nyereség
volt csak kimutatható, a megelőző esztendőben viszont már -107,EFt/2006. veszteséget mutatott a mérleg), 2007-ben pedig ismét 64,EFt/2007. A vállalkozási tevékenység vesztessége (lásd: a
mérlegbeszámoló 19. sora, illetve az eredmény kimutatás 30. sora).
Mindezek minősítésekor azt is tudomásul kell venni, hogy a GTE-ben
a megelőző évek során folyamatosan összeomlott a vállalkozási
portfolió, a tárgyévben megszűnt a korábban önálló gazdálkodási
tevékenységet folytató, önálló bankszámlát kezelő un. „bevételi
centrumok” vállalkozási tevékenysége, és megszűnt az előző évben is
veszteséges „vállalkozási iroda” is.
A vállalkozási tevékenységek gyenge eredményéből már nem
lehet a szakosztályok és területi szervezetek számára a 2008. évre
előre meghatározható, fontos működési célú tevékenységek
finanszírozására céltartalékot képezni (lásd: a mérlegbeszámoló 20.
sora), például nem futja a GTE ISO 9001:2000 szerinti
minőségbiztosítási rendszerének további kiépítésére, illetve
tanúsítására, valamint az oktatási tevékenység szükséges programakkreditálására sem külön céltartalék képzésére. A már a korábbi

2

években is jelentős mértékben felhalmozódott vevői kintlévőségeket
(2006-ban: 15.655,-EFt), amelyek a folyó évben is újra keletkeztek:
10.339,- EFt/2007 (lásd a mérlegbeszámoló 8.sora), mint
követeléseinket a tárgyévi kismértékű bruttó 112,-EFt nyereség
következtében az idei az eredmény terhére sem tudjuk leírni hitelezési
veszteségként, ugyanakkor az egyesületnek további 18.107,- EFt
rövidlejáratú kötelezettsége áll fenn a szállítókkal szemben (lásd a
mérlegbeszámoló 23. sora). Ebben a tételben szerepelnek a MTESZ
felé számon tartott, de az egyesület részéről vitatott tartozásaink,
amellyel szemben a GTE a MTESZ Szövetségi Tanácsa által
elfogadott különféle kimutatások alapján jelentős MTESZ tartozást
követel. A MTESZ tartozásai a felélt közös támogatási alap, a
tagegyesületek felé el nem számolt állami támogatások és az
értékesített ingatlanok árából a tagegyesületeknek át nem utalt
tételekből állnak. A két fél egymással szemben a bírósági peres
eljárást az elszámolási megegyezés reményében megszüntette.
A Közhasznúsági jelentés mellékleteként az előírt formátumban,
táblázatos formában mutatjuk be a kettős könyvvitelt vezető
társadalmi szervezetek, köztestületek közhasznú beszámolójának
mérlegét, valamint a közhasznú beszámoló előírt formátumú
eredmény-kimutatását.
Az Egyesület a közhasznú célszerinti tevékenységen kívül egyéb,
vállalkozási tevékenységet is végez. A törvény követelményének
megfelelően az egyesületi a tevékenységek csoportosítását,
elhatárolását munkaszám-rendszer biztosítja. A közhasznú helyzetből
adódóan a gazdálkodásban a célszerinti tevékenység és a
vállalkozási tevékenység a munkaszámok alapján különül el. A
GTE Számviteli Politikájában és az ügyrendként szolgáló Pénzügyi
Házirendjében, a költséghelyek és a szervezeti egységkódok; a
munkaszám főcsoportok rendszere részletezve is megtalálhatóak.
A mérlegbeszámoló adatait elemezve megállapítható, hogy a
bázisadatként választott 2006. évhez képest a vállalkozási
tevékenység bevételei teljesen megszűntek (lásd: mérlegbeszámoló
eredmény-kimutatás 11. sora 0,-EFt/2007). Ezt a leépülést jól
mutatja, hogy már 2006-ban is az azt megelőző évinek csak 2,72%-át
érték el (2.707,-EFt /2005; 739,-EFt/2006.) a vállalkozási tevékenység
bevételei. A vállalkozások költségei 2007-ben csak értékcsökkenési
leírásból adódtak (lásd: mérlegbeszámoló eredmény-kimutatás 20.
sora: 2.008,-EFt /2005; 846,-EFt/2006; 64,-EFt/2007, illetőleg a 23.
sor). A célszerinti tevékenységre visszafordítható vállalkozási
eredmény (lásd: mérlegbeszámoló eredmény-kimutatás 30. sora 69,EFt/2005.; -107,-EFt/2006.; -64EFt/2007.) a veszteséges vállalkozási
tevékenység miatt az idei évben is elmaradt. Ennek egyértelmű
magyarázata az, hogy már 2006-ban gyakorlatilag megszűntek az
egyesületben a szakértői tevékenységek, a korábban vállalkozási
jellegűnek ítélt megbízási tevékenységek, amelyek szerződéses
megbízással készültek, 207-ben tényszerűen megszűntek. Ez jól
látszik abból, hogy a személyi jellegű ráfordítások nagysága nulla
(lásd: mérlegbeszámoló eredmény-kimutatás 22. sora).
A közhasznú tevékenység bevételei jóllehet 7,25%-kal csökkentek
az előző évihez képest (lásd: mérlegbeszámoló eredmény-kimutatás
1. sora 141.291,-EFt /152.327,-EFt = 92,75%), ugyanakkor ennek a
közhasznú tevékenységnek a ráfordításai is 7,2%-kal voltak
kisebbek (lásd: mérlegbeszámoló eredmény-kimutatás 31. sora
141.115,-EFt /152.051,-EFt = 92,80%) a bázisév ráfordításaihoz
viszonyítva. A közhasznú tevékenység eredménye azonban még így
is 176,-EFt-ot tett ki, amely a tavalyi szinthez képest 63,76%-ra,
jelentősen csökkent (lásd: mérlegbeszámoló 18. sora, illetve az
eredmény-kimutatás 31.sora +276,-EFt/2006.;+176,-EFt/2007.). A
GTE összes bevétele (lásd: mérlegbeszámoló eredmény-kimutatás 12.
sora 141.291,-EFt/2007; 153.066,-EFt/2006.) az előző évi bevételnél
valamivel kisebb, annak 92,307%-a.
(Folytatás a 4. oldalon)
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RENDEZVÉNY ÉS TANFOLYAMNAPTÁR
MÁJUSI-JÚNIUSI PROGRAMOK
A részletes információk, jelentkezési lapok letölthetők a GTE http:// www.gte.mtesz.hu internet címen található
honlapjáról.
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A GTE Korróziós Szakosztálya 2008. május 6-án 10,00
órakor
REACH
Kémiai
biztonságot
érintő
jogszabályváltozások c. továbbképzést tart a Bp., II., Fő u. 68. II.
em. 219-es teremben. Felvilágosítás ad: Fekete Erika 1-212-8214.

Új szakmajegyzék (OKJ) szerint indulnak
tanfolyamaink

A GTE Korróziós Szakosztálya 2008. május 13-án 9,00
órakor Tűz- és robbanásveszélyes technológiák c. továbbképző
szemináriumot tart a Bp., II. Fő u. 68. II. em. 219-es teremben.
Felvilágosítás ad: Fekete Erika 1-212-8214.
A GTE Hegesztési Szakosztálya, a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés, valamint a Budapesti
Műszaki Főiskola 2008. május 15-17. között Budapesten rendezi
meg az V. Nemzetközi Hegesztési Konferenciát.
További
információ
és
jelentkezési
lap
a
www.bmf.hu/hegkonf2008 honlapon érhető el. Várjuk az
érdeklődők jelentkezését!
A GTE Korróziós Szakosztálya 2008. május 20-án 10,00
órakor Csomagolás a gépiparban címmel továbbképző
szemináriumot szervez. Felvilágosítás ad: Fekete Erika 1-2128214.
A HUNGEXPO Vásár- és Reklám Zrt. 2008. május 27-30.
között rendezi az INDUSTRIA 15. Nemzetközi ipari
szakkiállítást a budapesti vásárközpontban. A kiállítás hatékony
eszköze az új termék bemutatásának, üzleti kapcsolatok
építésének, a piaci jelenlét prezentálásának és az imázsnövelésnek
További információ a www.industria.hu címen kérhető.
A GTE az INDUSTRIA kiállítás keretén belül rendezi meg a
MANUFUTURE konferenciát 2008. május 30-án 10.00 órakor
a gépgyártás-technológiai Nemzeti Technológiai Platform
bemutatásának céljából. Helyszín: HUNGEXPO Kerámia
terem.
A GTE BAZ megyei Szervezete 2008. május 28-30. között
szakmai napokat szervez „Hulladéklerakók tervezése,
kivitelezése, üzemeltetése” címmel. Helyszín: Tiszaújváros,
Cívis Hotel Phőnix. Felvilágosítást ad dr. Siménfalvi Zoltán a
06-46-565-168, vagy a simenfalvi@uni-miskolc.hu címen.
A GTE Anyagmozgatási Szakosztálya, Szabolcs-SzatmárBereg megyei Szervezete, és az Országos Emelőgép Egyesület
Országos Emelőgép-üzemeltetői és Biztonságtechnikai
Konferenciát szervez kiállítással és szakmai bemutatóval
Nyíregyházán, 2008. június 25-26-27-én.
A konferencia témakörei: aktuális feladatok az emelőgépeket
érintő szabályozások területén; emelőgépek gazdaságos
üzemeltetése, optimális szakmai színvonal biztosításával;
emelőgépek karbantartása, időszakos vizsgálata üzemen belüli
felügyelete; emelőgépe ügyintézők és kezelők szakmai képzése,
továbbképzése, oktatása; emelőgépekkel kapcsolatos baleseti,
munkabiztonsági. Bővebb információt ad Dr. Kása László 06 20
981 2353, e-mail: multikran.kft@chello.hu Szabó Jenő 06 20 911
0210, e-mail: jeszabo@t-online.hu, honlap: http://szmgte.extra.hu
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Kezdési időpontok (beiratkozás):
- Ingatlan- és épületmenedzser képzés I-II. féléves;
- Kazánfűtő (3 szinten): február eleje (hétfő, szerda délután);
- Gáz és olajtüzelő berendezések: február eleje (hétfő, szerda
délután);
- Környezet- és hidrotechnológus: február (pénteki napokon);
- Környezetvédelmi szakelőadó: február (pénteki napokon);
- Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó: február (hétfő,
péntek délután);
- Kereskedő-boltvezető: február, március;
- Bolti eladó: február, március;
- Logisztikai ügyintéző: február;
- Takarító: február;
- Energetikus: március;
- Hűtőgépszerelők környezetvédelmi kötelező továbbképzése
(ZÖLD TANFOLYAM);
- Könnyű- és nehézgép-gépkezelő: céges igény szerint.

Továbbképző tanfolyamok:
- Hűtőgépszerelők környezetvédelmi kötelező továbbképzése (Zöld
tanfolyam)
- Környezet- és munkavédelmi vezetők, veszélyes hulladék-,
veszélyes anyag-ügyintézők továbbképzése
Információ:
Gépipari Tudományos Egyesület Oktatási Iroda
Vizsgaközpont, 1027 Budapest, Fő u. 68.
Telefon: 216-6041, 457-0728, 30-9222-365, fax: 457-0727
www.gte.mtesz.huu e-mail: deak.gte@mtesz.hu

VEZETŐSÉGI ÜLÉSEK
Helyszín: Budapest, II., Fő u. 68. III. em. 341.
Tájékoztatást ad: Fekete Erika 212-8214,
e-mail: mail.gte@mtesz.hu
Májusi ülések
Május 5., 15,00 óra: Hőkezelő szakosztály kihelyezett vezetőségi
ülése Makón.
Május 6., 15,00 óra: Repülési Emlékek Bizottság ülése
Május 20., 16,00 óra: Energia- és Vegyiparigép Szakosztály ülése
Május 28., 15,00 óra: Ipargazdasági Szakosztály ülése
Május 29., 14.00 óra: Szenior Fórum ülése
Júniusi ülések
Június 2., 14,00 óra: Hegesztési Szakosztály kihelyezett ülése a
BMF-en.
Június 3., 15,00 óra: Repülési Emlékek Bizottság ülése
Június 17., 16,00 óra: Energia- és Vegyiparigép Szakosztály ülése
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2007. ÉVRŐL
(Folytatás a 2. oldalról)

Statisztikai számjel, vagy adószám:
A szervezet megnevezése:
A szervezet címe:

19815682 9112 529 01
GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET
1027 Budapest Fő u. 68.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ „EGYÉB” SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2007. ÉV
Sorszám

a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

A tétel megnevezése

b
A. Befektetett eszközök (2.-5.sor)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
B. Forgóeszközök (7.-10.sor)
I. KÉSZLETEK
II. KÖVETELÉSEK
III. ÉRTÉKPAPÍROK
IV. PÉNZESZKÖZÖK
C. Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)
D. Saját tőke (14.-19.sor)
I. INDULÓ TŐKE
II: TŐKEVÁLTOZÁS
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI
TEVÉKENYSÉGBŐL
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek (22.-23.sor)
I: HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
II: RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
G. Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(13. -20.+21.+24. sor)

Az Egyesület összes ráfordításai ugyanilyen mértékben
92,346%-kal arányosan kisebbek a bázisévhez képest (lásd:
mérlegbeszámoló eredmény-kimutatás 27. sora 141.179,EFt/2007.;152.897,-EFt/2006.). Ezek az adatok bizonyítják, hogy
tartani tudtuk a költségvetésben előirányzottakat. Az anyag jellegű
ráfordítások a közhasznú tevékenységben az előző évhez képest
3,362%-kal növekedtek (lásd: mérlegbeszámoló eredménykimutatás 14. sora 105.827,-EFt/2007.;102.384,-EFt/2006.), A
személyi jellegű ráfordítások viszont 65,49%-ra csökkentek (lásd:
mérlegbeszámoló eredmény-kimutatás 15. sora 28.600,-EFt/2007.;
43.670,-EFt/2006.). Az anyag jellegű ráfordítások a vállalkozási
tevékenységben fel sem merültek (lásd: mérlegbeszámoló
eredmény-kimutatás 21. sora 0,-EFt/2007.; 751,-EFt/2006.). A
vállalkozások személyi jellegű ráfordításai hasonlóan az előző

Előző év

Előző év(ek)

adatok EFt-ban
Tárgyév

2006.

helyesbítése

2007.

c

d

e

12.024
5.372
6.652

8.0661
5.372
3.289

24.976
602
15.655
5.141
3.578
3.490
40.490
8.407
16.319
-8.081

31.260
602
10.339
5.141
15.178
3.607
43.528
8.519
16.319
-7.912

276

176

-107

-64

18.661

18.107

18.661
13.422
40.490

18.107
16.902
43.528

évhez szintén tényegesen nulla értékűek voltak, (lásd:
mérlegbeszámoló eredmény-kimutatás 22. sora 0,-EFt / 0,-EFt),
ezzel is mutatva a vállalkozási lehetőségeknek és a szakértői
üzletágnak a hanyatlását. Az értékcsökkenési leírás a vállalkozási
szférában a korábbi évhez képest, a fejlesztések visszafogása
következtében csökkent: az értékcsökkenési leírás a vállalkozási
tevékenységben 67,368%-a volt a bázisévinek (lásd:
mérlegbeszámoló eredmény-kimutatás 23. sora 64,-EFt/2007.; 95,EFt/2006.). A célszerinti tevékenységek szférájában viszont a
korábbi évhez képest, a megelőző évi számítástechnikai
fejlesztések következtében az értékcsökkenési leírás a közhasznú
tevékenység elszámolásában 5,727%-kal meghaladta a bázisévet,
(lásd: mérlegbeszámoló eredmény-kimutatás 16. sora 3.692,EFt/2007.; 3.492,-EFt/2006.).
(Folytatás az 5. oldalon)
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2007. ÉVRŐL
(Folytatás a 4. oldalról)
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ „EGYÉB” SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2007. ÉV
Sorszám
a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

A tétel megnevezése
b
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.sor)
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás
a). alapítótól
b). központi költségvetéstől
c) helyi önkormányzattól
d). egyéb, ebből 1%…. 363.762,2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevételek
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel (A.+B.)
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
1. Anyagi jellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
1. Anyagi jellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások

Előző év
2006.
c
152.327
1.635
0
0
0
1.635
26.763
104.299
10.441
9.189
739
153.066
152.051
102.384
43.670
3.492
2.344
161
0
846
751
0
95
0
0
0

Előző év(ek)
helyesbítése
d

adatok EFt-ban
Tárgyév
2007.
e
141.291
12.985
0
11.757
0
1.228
18.259
99.342
9.086
1.619
0
141.291
141.115
105.827
28.600
3.692
2.538
445
13
64
0
0
64
0
0
0

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ „EGYÉB” SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2007. ÉV/ 2.lap
Sorszám
a
27.
28.
29.
30.
31.

A tétel megnevezése
b
F. Összes ráfordítás (D+E.sorok)
G. Adózás előtti eredmény (B-E)
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi eredmény (G-H.sor)
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
Mérleg szerinti eredmény:

Előző év
2006.
c
152.897
169
0
-107
276
169

Előző év(ek)
helyesbítése
d

adatok EFt-ban
Tárgyév
2007.
e
141.179
- 64
0
- 64
176
112

Tájékoztató adatok (EFt-ban)
Sorszám
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

A tétel megnevezése
A. Személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség
ebből: - megbízási díjak
- tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B. A szervezet által nyújtott támogatások

Előző év
43.670
27.978
12.407
1
6.852
8.840
115

Előző év(ek)
helyesbítése

Tárgyév
összeg
28.600
19.440
6.970
0
2.897
6.263
782

(Folytatás a 6. oldalon)
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2007. ÉVRŐL
(Folytatás az 5. oldalról)

2.

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A GTE-nek kezdetben könyv szerinti értéken: 12.387,-EF
nagyságú alapítói vagyona volt, amely 2000-ben kritikusan alacsony
szintre csökkent, így a nyilvántartott saját tőkénk:
– 2000-ben 680.000,- Ft-ra esett le, a tőkeváltozás mértéke:–
11.707,- EFt; majd
– 2001-ben az eredményből 610.000,- Ft visszaforgatásával a
saját tőke 1.290,-EFt-ra változott;
– 2002. évben a pozitív mérlegeredmény: 2.937,-EFt újabb
tőkeemelést tett lehetővé, és ezzel az összeggel a saját tőke
4.227,- EFt-ra megemelkedett, a tőkeváltozás mértéke 11.097,-EFt-ra változott a mérlegben;
– 2002. évi vállalkozási nyereség után fizetendő társasági adó
nagyságát csak a mérlegbeszámoló elkészítése után megjelent
végrehajtási rendeletet követően tudtuk kiszámítani, ezért a
2002. évi mérleg lezárását követően a befizetett adót a jegyzett
tőke terhére -387,- EFt-al kellett csökkenteni;
– 2003-ban a GTE alapítói vagyona a gazdálkodás pozitív
eredménye következtében nem változott 3.840,-EFt
nyilvántartott értéken maradt, a kimutatott tőkeváltozás: 8.547, EFt.
– 2004-ben a teljes éves adózás előtti mérlegeredmény:
144.098,- Ft nagysága csak azt teszi lehetővé, hogy az
eredményt a tőkeváltozás javítására, az induló vagyon
felhalmozott értékvesztésének megállítására fordítjuk, így az
alapítói vagyon 4.156,-EFt nyilvántartott értékre változik, a
kimutatott tőkevesztés: -8.375,-EFt-ra csökken.
− 2005-ben a mérlegben látható –8.375,-EFt tőkecsökkenés
(lásd: a mérlegbeszámoló 15. sora) az induló alapító vagyon
12.387,-EFt-ról (lásd: a mérlegbeszámoló 14. sora) öt évvel
ezelőtt
bekövetkezett
–11.707,-EFt-os
tőkevesztéséről
folyamatosan, az adott évben már csak –8.547,-EFt-ra
feltornázott tőkeváltozás folyamatos helyreállítását jelzi.
− 2006-végén a tőkevesztés –8.081,-EFt tőkecsökkenéssel (lásd:
a mérlegbeszámoló 15. sora), a tőkeváltozás folyamatos
helyreállítását jelzi.
− 2007. év végén a tőkevesztés – 7.912,-EFt-ra csökkent, a saját
tőke 8.519,-EFt-ra növekedett. A gazdálkodási év teljes
eredményét 112-Eft-ot a tőkeemelésre fordítottuk.
− A mérlegben látható az induló/jegyzett tőke, vagyis az
alapító
vagyon:
16.319,-EFt-os
értéke
(lásd:
a
mérlegbeszámoló 14. sora), az elmúlt évben a Fő utcai
ingatlanban,
általunk
használt
helységek
ingyenes
vagyonátruházásával, a GTE tulajdonába került vagyonrész
főkönyvi értékével megnövelt alapítói vagyon változatlan
szinten tartását mutatja.
A mérlegben a befektetett eszközök nagysága a megelőző
bázisévhez képest 72,0309%-ra csökkent (lásd: mérlegbeszámoló 1.
sora 8.661,-EFt/2007.; 12.024,-EFt/2006.). A nyilvántartott
immateriális javak a bázisévhez képest szinten maradtak (lásd:
mérlegbeszámoló 2. sora 5.372,-EFt/2007.; 5.372,-EFt/2006.). A
korábbi gyarapodás a pályázatok eredményeként beszerzett hardver
és szoftver eszközöknek volt betudható, a tárgyévben a szoftver
eszközök nem változtak. A csak a célszerinti szférában beszerzett
tárgyi eszközök nyilvántartott értéke változott az előző évihez
képest 49,44%-kal, az értékcsökkenési leírással csökkent. (lásd:
mérlegbeszámoló 3. sora 3.289,-EFt/2007.; 6.652,-EFt/2006.).

3.

Központi költségvetési
felhasználása

szervtől

kapott

támogatás

Az állami költségvetéstől támogatást 2007-ben sem
közvetlenül, sem a MTESZ-en keresztül nem kaptunk, a korábbi
években megítélt kulturális területen dolgozó közalkalmazottaknak
jutó támogatást ebben az évben már nem folyósították:
A központi költségvetéstől elnyert támogatások összege a
megelőző évekhez képest csak a „Hegesztési Kézikönyv”
elszámolásának mértékében mutatkozik (lásd: mérlegbeszámoló
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eredmény kimutatásának 4. sora), amely a GKM támogatásával
valósult meg.
Elnyert pályázati bevételekkel a GTE közhasznú céljainak
megvalósítását közvetlen pályázatok útján a tárgyidőszakban
összesen 18.259,-EFt-al támogatták. Ez az összeg az előző évi
pályázati forgalmunk szintjén (26.763,-EFt/2006) maradt.
•
A Nemzeti Kutatás Fejlesztési Hivatal pályázatok útján a
Kutatás Fejlesztési Pályázati Irodán keresztül a támogatást
nyújtott összesen
EURÉKA Factory konferenciához, az
5056 munkaszámon
1.400.000,- Ft-ot
IOR 0010/2004 OKTOPUS CNC pályázatra
5045 munkaszámon
1.835.174,- Ft-ot
Autóbusz Konferencia 2006, a
7170 munkaszámon
300.000,- Ft-ot
Balatoni Ankét 2006, a 7176 munkaszámon
798.454,- Ft-ot
EAEC Konferencia 2007, a 7183 munkaszámon 3.750.000,- Ft-ot
MACH-TECH 2007, a 7182 munkaszámon
5.000.000,- Ft-ot
INNOVÁCIÓS Konferencia, a
7185 munkaszámon
1.500.000,- Ft-ot
GÉP 2007. folyóirat támogatására, a
4349 munkaszámon
2.500.000,- Ft-ot
•
A Szociális és Munkaügyi Minisztériumon keresztül
pályázati alapon számlákkal elszámolt működési költségek
támogatására
NCA működési támogatás az
5062 GTE munkaszámon
1.500.000,- Ft-ot
NCA nemzetközi tagdíjakra az
5064 GTE munkaszámon
2.500.000,- Ft-ot
•
A NFI pályázati úton pályázati alapon számlákkal elszámolt
oktatáshoz
HEFOP címen, normatív támogatást
•
nyújtott a 22164 munkaszámon
625.000,- Ft-ot
•
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumon keresztül
pályázati alapon
VEROEX Konferencia támogatására, a
7186 munkaszámon
300.000,- Ft-ot
Pályázati támogatásokból mindösszesen:
18.258.628,-Ft-ot
használt fel egyesületünk.
Önkormányzati forrásból pályázati úton a Csepeli Szervezet a
technikatörténeti emlékek megőrzésére és bemutatására szolgáló
tevékenységére (GTE munkaszáma: 5066) a Csepeli Polgármesteri
Hivataltól származó támogatást használ fel folyamatosan, 2008. évi
elszámolási kötelezettséggel.
Ezzel az egyesület által elnyert és felhasznált pályázati
támogatások végösszege: 18.259,-EFt (lásd: mérlegbeszámoló
eredmény kimutatásának 7. sora), amely az előző évi támogatás
68,224%-a. A pályázati bevétel alakulás három éves idősorban
(10.789,- EFt/2005.; 26.763,-EFt/2006.; 18.259,- EFt/2007.) megfelel
a megváltozott gazdasági szabályzók által meghatározott új feltételek
között (a költségvetési támogatás teljes leépítése a civil
szervezeteknél és a támogatások átterelése a pályázati szférába) az
egyesület számára járható egyik utat megjelölő stratégiának.
Az adófizetők személyi jövedelemadójának 1%-áról szóló
felajánlások alapján a GTE 2006-ban az APEH-től 363.762,- Ft
támogatásban részesült , amit az Ifjúsági Forum által támogatott
diplomaterv pályázatok díjazására és a GÉPIPAR c. egyesületi újság
megjelentetésének támogatására használtunk fel.
Más elkülönített állami pénzalapból, így
−
egyéb elkülönített állami pénzalapból,
−
önkormányzati társulásoktól,
−
egészségügyi önkormányzattól
a felsoroltakon kívül a GTE 2007-ben nem részesült további
támogatásban.
(Folytatás 7. oldalon)
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4.

Cél szerinti juttatások

Közhasznú tevékenység egyéb bevételei között 2007-ben
kifejezetten közhasznú szerződéses alapon
•
A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumon keresztül
ENSZ-EGB-GRSG 2007 címen, az
5060 GTE munkaszámon
4.725.800,- Ft-ot
•
A Dunamenti Tűzvédelmen keresztül, az
5061 GTE munkaszámon
565.000,- Ft-ot
Célszerinti közhasznú tevékenység bevételeként
mindösszesen:
4.826.800,- Ft-ot
számolt el az egyesület.
A célszerinti szponzori támogatások és egyéb meghatározott
működési célra kapott támogatások, mivel nem általánosan vett
felajánlások, hanem a jól elkülöníthető munkaszámokon végzett
tevékenységre vonatkoztak, nem tekinthetők kifejezetten közhasznú
támogatásoknak. Ezeket az összegeket a támogató által nevesített
célok megvalósítására fordítottuk, és a vonatkozó munkaszámok
tablóin ellenőrizhetően számoltuk el azokat.

5.

Egyéb szervezetektől kapott közhasznú támogatások
kimutatása

A beszámolási időszakban 6 jogi személytől kapott a GTE közhasznú
támogatást:
•
Electrolux Lehel Kft.
145.000,- Ft
•
CIM-EXP Kft.
16.000,- Ft
•
Euro-Mobil G. Sz. Á. Kft
200.000,- Ft
•
Autocontrolling Kft
200.000,- Ft
•
Poliol Pet Packaging Kft.
50.000,- Ft
•
Vintech MOtorsport Kft,
100.000,- Ft
összesen
711.000,- Ft,
továbbá 3 magánszemélytől
•
Dr. Matolcsy Mátyás-tól
2.750,- Ft
•
Dr. Kiss Lajosné-tól
130.000,- Ft
•
Gyurika István Gábor-tól
20.000,- Ft
származott közhasznú felajánlás, összesen:
152.750,- Ft
Mindezek alapján összesítve kimutatható, hogy a GTE 2007.
évben jogi személyektől és magán személyektől közhasznú
támogatást, célszerinti működésére 863.750,- Ft kapott és használt
fel igazoltan.
A közhasznú célú működésre 2007-ben a mérlegbeszámoló
eredmény-kimutatása alapján az egyesület összesen 1.228,-EFt
támogatást kapott. Ez az összeg a tavalyi bázisévhez képest 75.107%a volt az előző évinek. (lásd: mérlegbeszámoló eredmény-kimutatás 2.
sora: 5.011,-EFt/2005.; 1.635,-EFt/2006.; 1.228,-EFt/2007). Az
összeg
az APEH által átutalt személyi jövedelemadó 1%-ból
363,- EFt
egyéb szervezetektől kapott közhasznú támogatásokból 711,- EFt
és magánszemélytől kapott közhasznú felajánlásból
152,- EFt
tevődik össze. Ehhez járulnak még az egyesület célszerinti működési
tevékenységéhez kötődő bevételek:
a pályázati úton elnyert támogatások:
18.259,- EFt
a tagdíjakból származó bevételek:
9.086,- EFt
és az egyéb bevételek
1.619,- EFt
a célszerinti közhasznú tevékenységek
egyesületi bevételei:
99.342,- EFt
az összes közhasznú tevékenység bevétele:
141.291,- EFt
(lásd: mérlegbeszámoló eredmény-kimutatás 1. sora: 150.022,EFt/2005.; 152.327,-EFt/2006.; 141.291,-EFt/2007.), amely összeg az
előző évi bázisesztendőhöz képest 92,755%-kal kedvezőtlenebb évet
jelez.
A GTE által más szervezeteknek nyújtott közhasznú támogatások:
•
Gépipari Alkotók Alapítványa
50.000,- Ft
•
GAA Dr. Kiss Lajos alapítványi alkuratórium
117.000,- Ft
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•
•

MTESZ Szakszervezet nyugdíjas találkozó.
GAA Mechanoplast alkuratórium
összesen

6.

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

15.000,- Ft
600.000,- Ft
782.000,- Ft

A választott vezető tisztségviselőink tevékenységüket társadalmi
munkában látják el, amelyért semmiféle külön juttatásban nem
részesültek. A vezető tisztségviselők a munkájukkal járó közvetlen
költségtérítésen kívül csak olyan egyesületi szolgáltatást vettek
igénybe, mint pl.: a testületi üléseken felszolgált üdítő és kávé,
amelyet bármely tag, a tagsággal járó szolgáltatásként megkap, vagy
az Országos Titkári Tanácskozásokon résztvevőknek járó ellátmány.

7.

A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója

A GÉPIPAR című egyesületi lap un. „közgyűlési számában”:
XXXIX. évfolyam, 2008. 3-4. számában (március-április) az
1.;2.;… 4.; oldalakon megjelent a GTE elnökének, főtitkárának:
„Küldöttközgyűlési beszámoló a 2007. évről” című közgyűlési
beszámolója;
XXXIX. évfolyam, 3-4. számában (március-április) az 5.. 6. 7; 8.;9.
oldalon megjelent „A GTE 2007. évi gazdálkodásáról és „A GTE
2008. évi költségvetése és gazdálkodási alapelvei” c. cikk a GTE
ügyvezető igazgatójának beszámolója az elmúlt év gazdasági
tevékenységéről és a 2008 évi költségvetési előirányzatról;
XXXIX. évfolyam, 2008. 3-4.. számában (március-április) a 11.
oldalon a GTE Felügyelő és Ellenőrző Bizottsága elnökének,
valamint a GTE Etikai Bizottság elnökének beszámolói;
valamennyi közgyűlési résztvevő, és mandátummal rendelkező
küldött a közgyűlési anyagban megkapja „A GTE Közhasznúsági
jelentése a 2007. évről” című anyagot, amely az egyesület
mindenegyes tagja számára tartalmazza az egyesület közhasznú
tevékenységének tartalmi bemutatását. Ezek a dokumentációk
képezik az érdemi összefoglalót az egyesület szervezeti életéről,
közhasznú társadalmi tevékenységéről és gazdálkodásáról.
Hatályos alapszabályunk előírásainak megfelelően a beszámolási
időszakban a közhasznú célra juttatott támogatásokat, valamint a
vállalkozásokból származó kiegészítő bevételeket, az alábbi célok
megvalósítására fordítottuk:
részvétel az Európai Unió nemzetközi szabványharmonizációs
feladatokból eredő szakmai koordinációban, a MSZT
közgyűlésének plenáris munkájában és választott munkavégző
szerveiben, az MSZT szabványosítási bizottságaiban műszaki
szakértőink, mint képviselőink közreműködésével, a GTE
„Szabványügyi Fórum” működtetése;
egyesületi delegáltjaink személyes részvételével, a magyar műszaki
értelmiség képviselete nemzetközi szakmai szervezetekben (IIW,
IFHT, ISTLI, IDDRG, ICAS, FISITA, ASME, stb.);
a GKM és a GTE közötti szerződéses megállapodás alapján
Magyarország képviselete az ENSZ-EGB-GRSG munkabizottság
munkájában, Dr. Matolcsy Mátyás bizottsági társelnöki
feladatvállalása;
az euro-atlanti integrációt elősegítő, hazai és nemzetközi részvételű
szakmai tudományos konferenciák szervezése (pl.:
OREMBIK 2007, Nyíregyháza;
MACH-TECH 2007 Nemzetközi Gépgyártástechnológiai és
Hegesztéstechnikai szakkiállítás, Budapest
EAEC Kongresszus, Budapest
Szerszámgépek, szerszámok Konferencia, Budapest (MACHTECH)
„Innováció a (gép)gyártástechnológiában” Konferencia, Budapest
(MACH-TECH)
VEROEX Gépjármű eredetiségvizsgálati Konferencia, Siófok
„Mechanoplast” 2007., Budapest
XXVIII. Balatoni Ankét, Nyomástartó edények Konferencia,
Siófok
(Folytatás a 8. oldalon)
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Géptervezők Országos Szemináriuma, Miskolc);
a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. tv. alapján új szakmai
oktatási program megvalósítása (pl.: takarító szakmai képzés,
stb.), különféle OKJ- engedély számú tanfolyamok
megszervezése, normatív támogatású képzések szervezése,
továbbá akkreditált vizsgaközpontként szakmai vizsgáztatások
lebonyolítása, a képesítést igazoló bizonyítványok kiadása;
a MACH-TECH 2007 keretében megvalósított „innovációs standon
és konferencián, a hazai kis és középvállalkozások kutatás fejlesztési forrásainak elősegítése és az Európai Unió
keretprogramjaiban megvalósuló magyar pályázatok ösztönzése,
(alkalmazott) kutatási tevékenység (pl. a mérnöki és kapcsolódó
szaktudományok területén, inter- és transzdiszciplinális módon,
elsősorban a tudás és tecnhológiatranszfer érdekében);
a MACH-TECH 2007 nemzetközi gépgyártástechnológiai és
hegesztéstecnikai kiállítás megszervezésében való közreműködés,
az ahhoz kapcsolódó szakmai konferenciák előkészítése és
megszervezése, a felsőoktatási innovációt bemutató K+F szekció
megszervezése, valamint a vásári nagydíj zsűrijének működtetése;

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, az egyetemi
és főiskolai mérnökhallgatók körében végzett szakmai
érdekképviseleti és érdekérvényesítési munka, a nemzeti szakmaitudománytörténeti-, kulturális örökség megóvása;
A Gépipari Tudományos Egyesület XXXIX. Küldöttközgyűlése
2008. 04. 05-én vitatta meg a GTE 2007. évi gazdasági tevékenységről szóló éves mérlegbeszámolót és a 2008. évi költségvetési előirányzatot.
Ezen dokumentumok jóváhagyásával egyidejűleg a fenti tartalommal a „Közhasznúsági jelentés”-t is nyílt szavazással, egyhangúan
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta. „Közhasznúsági jelentést” amit a mérlegbeszámolóval együtt a teljes tagság számára történő
közzététel céljából az egyesület GÉPIPAR című lapjában nyilvánosságra kell hozni.
Dr. Igaz Jenő
ügyvezető igazgató

A GTE XXXIX. KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉN MEGVÁLASZTOTT
ORSZÁGOS ELNÖKSÉG ÚJ TAGJAI
A GTE új elnöke:
Dr. Takács János
1948-ban született Makón. Okl. gépészmérnök (BME), a
műszaki tudomány kandidátusa. A BME Gépipari
Technológia Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára.
Kitüntetései: Pattantyús Ábrahám Géza Díj, GTE
Aranyérem, MTESZ Jubileumi Érem.
Az Országos Elnökség új tagjai:
Dr. Igaz Jenő
1943-ban született Budapesten. Okl. gépészmérnök, okl.
szerszámszerkesztő és gyártó szakmérnök (BME). A GTE
ügyvezető igazgatója. Kitüntetései: Pattantyús Ábrahám
Géza Díj, MTESZ Emlékérem, GTE Egyesületi Érem.
Dr. Illés Béla
1954-ben született Miskolcon. Okl. gépészmérnök (NME)
A Miskolci Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai
Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. Kitüntetései: GTE
Egyesületi Érem, Műszaki Irodalmi Díj.
Dr. Macskási Levente
1946-ban született Budapesten. Okl. vegyészmérnök
(BME), a kémiai tudomány kandidátusa. A Műanyag és
Gumi főszerkesztője. Kitüntetései: Bánki Donát Díj, GTE
Egyesületi Érem.

Dr. Matolcsy Mátyás
1938-ban született Budapesten. Okl. gépészmérnök. A GTE
társelnöke. Kitüntetése: Bánki Donát Díj.
Székely László
1958-ben született Mosonmagyaróváron. Okl. szervező
vegyészmérnök,
okl.
mérnök-közgazdász.
A
Mosonmagyaróvári Fémszerelvénygyár műszaki és
termelési igazgatója. Kitüntetése: GTE Egyesületi Érem.
Dr. Voith András
1943-ban született Szekszárdon. Okl. gépészmérnök
(NME), okl. gépjármű szakmérnök (BME). A KnorrBremse Fékrendszerek Kft. szelepfejlesztés vezetője.
Kitüntetés: GTE Egyesületi Érem.

Az Országos Elnökség hivatalban maradt tagjai:
Dr. Bánky Tamás,
Dr. Bognár Zoltán,
Dr. Borbás Lajos,
Dr. Gremsperger Géza,
Mihalik László,
Lesnyák Miklós,
Vass Attila

XII. Nemzetközi Hűtőgép Kongresszus
A GTE Háztartási Gépek Szakosztály, az Élelmiszer és Hűtőgép
Szakosztály, az Electrolux Lehel Kft. 2008. október 15 és 17-e között
rendezi meg Nyíregyházán a XII. Nemzetközi Hűtőgép Kongresszust.
Fő témák:
Hűtőberendezések, gépek, készülékek; Hűtőkészülékek konstrukciója,
alkalmazástechnikája;
Klímaberendezések
alkalmazástechnikája;
Háztartási hűtőkészülékek fejlesztése, gyártása; Ipari hűtőberendezések;
Járműklíma; Hűtőkészülékek szabályozástechnikája, méréstechnikája,
automatikája; Környezetvédelem (hűtőközegek, olajok, zaj, rezgések);
Elhasznált háztartási készülékek ártalmatlanítása, az anyagok
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újrahasznosítása; Megújuló energiaforrások a hűtéstechnikában;
Hűtőberendezések, gépek, készülékek szervizelése; Fejlesztések,
gazdasági vonatkozások; Oktatás, továbbképzés. A program része a világ
egyik legkorszerűbb Electrolux hűtőkészülék gyárának megtekintése.
Előadásra a jelentkezési határidő: május 30. Kuzén Zoltán e-mail:
zoltan.kuzen@electrolux.hu
Felvilágosítást ad: Dr. Csury István (1) 482-6110, istvan.csury@unicorvinus.hu és Szikra István (57) 515-340 szikra.istván@scintilla.hu
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A KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS KITÜNTETETTEI
BÁNKI DONÁT DÍJASOK

PATTANTYÚS ÁBRAHÁM GÉZA DÍJASOK

Csermely Géza (Tűzvédelmi Szakosztály)

Dr. Gáti József

A Gépipari Tudományos Egyesület Országos Elnöksége Bánki Donát
Díjban részesíti Csermely Gézát. A kitüntetett 1946-ban született
Budapesten. 1966-1971 között a Budapesti Műszaki Egyetem
Villamosmérnöki Kar, Szabályozástechnikai szakán végezte el felsőfokú
tanulmányait. A diploma megszerzése után az MMG Automatika
Műveknél helyezkedett el fejlesztő mérnöki beosztásban.
Szakmai munkásságának fő tevékenységi területe az automatikus
tűzjelző rendszerek kialakítása, oltásvezérlések, vízködös és CO2 - oltások
fejlesztése, tervezése és gyártása volt. Az MMG AM átszervezésekor a
Biztonságtechnikai Divízió vezetésével bízták meg, ahol kiváló
eredményekkel kamatoztatta szakmai tudását. Munkatársaival jó
kapcsolatot alakított ki, megértette emberi problémáikat, ahol tudott, ott
szakmai, vezetői tapasztalatai alapján segített beosztottjainak. Az MMG
Automatikai Művek új koncepció szerinti átszervezése után az MMG
Biztonságtechnikai Kft. ügyvezető igazgatói feladatait látta el. 2002-től
2006-ig, nyugdíjba vonulásáig a Filler Viktoria Kft. tanácsadói tisztségét
töltötte be.
A Gépipari Tudományos Egyesület Tűzvédelmi Szakosztályában
végzett lelkiismeretes tevékenységével elősegítette, hogy a tűzvédelem
hazánkban is magas szintre emelkedjen, és a műszaki kutatási és tűzoltástechnikai újdonságok minél szélesebb körű megismerése lehetővé váljon.
Szakértői tevékenysége meghatározó szegmense volt a magyarországi és
nemzetközi tűzvédelemnek. A GTE Tűzvédelmi Szakosztálya által
rendezett konferenciák lelkes szervezőjeként és előadójaként,
messzemenő lelkesedéssel és szakmai alapossággal szolgálta az Egyesület
célkitűzéseit. 1998-tól több éven keresztül a Tűzvédelmi Szakosztály
elnökeként tevékenykedett. Kiváló munkája elismeréseként a Tűzvédelmi
Szakosztály által alapított „Szilvay Kornél” érem kitüntetésben részesült.
Csermely Géza teljes szakmai életútjával, emberi magatartásával
mindenki számára példaképül szolgál. Ezzel a kitüntetéssel köszönjük
meg Csermely Géza úrnak az egyesülethez való hűségét és odaadó
szakmai munkáját.

Dr. Gáti József a GTE Hegesztő Szakosztálynak több cikluson át volt
elismert titkára, és jelenleg is a szakosztály vezetőségének megbecsült
tagja. Titkári megbízatását, a Budapesti Műszaki Főiskolán betöltött
rangos beosztása és jelentős elfoglaltsága miatt –„rektori titkár”, illetve
jelenleg a főiskola” kancellárja” – tovább nem vállalta. A szakosztály
vezetőségi tagjaként az egyesület iránt mélységesen elkötelezett és
mindenben segíti azt.
Dr. Gáti József úr 2000-óta, a két évenként megrendezésre kerülő
„Hegesztési Konferenciák” szervező bizottságának elnöke. A
konferenciákat a szakmai körök, a GTE-MHtE-BMF, és (négy évenként a
DVS) harmonikus összekapcsolásával végzi. A konferenciák kimagaslóan
eredményesek, amely eredmény egyrészt segíti, másrészt (részben, vagy
egészben) fedezi az IIW nemzetközi tagdíjat. A GTE az IIW tagja,
amelyben a nemzetközi kapcsolatot a Hegesztési Szakosztály teljesíti. A
kitüntetett szakmai munkássága példa értékű, ebből a következőket
emeljük ki:
– a BMF fejlesztése és hazai, illetve nemzetközi elismertetése;
– a BMF Bánki Donát Gépészmérnöki és Biztonságtechnikai Mérnöki
szakán folyó Európai Hegesztő Technológus (EWT) képzés
oktatója;
– a „Hegesztési zsebkönyv” szerkesztője, amely a közelmúltban érte
el második kiadását,
– a GTE által kiadott „Hegesztés és rokon technológiák” kézikönyv
műanyagokkal foglalkozó fejezetének szerzője;
– a műanyag hegesztés területén a szakma meghatározó egyénisége;
– a GTE képviseletében tagja a „Magyar Hegesztőminősítő
Testületnek”.
Dr. Gáti József szakosztályvezető tevékenysége alapján, elnyerte már
a GTE egyik nagydíját, a Bánki Donát díjat is. Így most Dr. Terplán Zénó,
Dr. Konkoly Tibor és Dr. Hajdú György után Ö is beiratkozott abba a
sorba, akiket Országos Elnökségünk mindkét nagydíjra egyaránt méltónak
talált. Dr. Gáti József, aki 2007 tavaszán rangos állami kitüntetést is
kapott, teljes szakmai életútjával, egyesületi hűségével, emberi
magatartásával, mindenki számára példaképül szolgál. GTE Országos
Elnöksége Dr. Gáti József urat szakmai teljesítményének elismerése
mellett, az Egyesület iránti elkötelezettségéért mondott köszönettel, egész
szakmai életműve alapján részesíti a Pattantyús Ábrahám Géza Díjban.

Kiss László (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet)
A Gépipari Tudományos Egyesület Országos Elnöksége Bánki Donát
Díjban részesíti Kiss László urat, aki a GTE Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Szervezete megyei elnöke, önkormányzati képviselő.
Kiss László 1979-óta tagja az Egyesületnek. 2003-tól, mint a GTE
Tiszaújvárosi Szervezetének elnöke, eredményes volt a taglétszám
fejlesztésében, 2005. decemberétől megyei alelnök, 2006. decemberétől
pedig a szervezet megyei elnöke. Az utóbbi négy évben ipari vízkezelés,
levegőtisztaság védelem, kockázat alapú karbantartás témákban sikeres
szakmai konferenciákat szervezett. Korábban, 1988-1994 között GTE
műszaki szakértőként tevékenykedett gőzerőgép és hőszolgáltatás,
folyadék és gáznemű anyagok csőhálózaton való szállítása, valamint
mezőgazdasági öntözőgép és berendezések szakterületeken. Munkahelyén
az olajfinomító energiaellátása és egyéb kiszolgáló üzemi tevékenység
irányítása a feladata. Ezeken a területeken nagy tapasztalattal rendelkezik
olajipari szennyvizek tisztítása, veszélyes hulladékok égetéssel történő
ártalmatlanítása és olajipari üzemek tűzvédelmének megszervezése terén.
Társszerzőként cikke jelent meg a MOL Szakmai Tudományos
Közlemények-ben „Olajos iszapok háromfázisú centrifugálása” címmel.
Munkahelyén, a MOL NyRt. Tiszai Finomító energiagazdálkodási
vezetője, 1979-óta különböző vezetői feladatokat lát el, komoly
eredményeket
ért
el
az
ipari
folyamatok
számítógépes
folyamatirányításának fejlesztésében, új technológiák bevezetésében. A
BAZ Megyei Mérnöki Kamara tagjaként tervezői jogosultsággal
rendelkezik, amelyet 1986-óta folytat.
Lakóhelyén, Tiszaújvárosban 2006-óta a Városért Egyesület
elnökségi tagjaként önkormányzati képviselő is. A GTE Egyesületi Érem
kitüntetését 1999-ben és 2004-ben kapta meg.
A GTE B-A-Z Megyei Szervezet az eddig elvégzett munkája
elismeréséül javasolta kitüntetésre. A GTE Országos elnöksége
példamutató egyesületi munkája, emberi magatartása és szakmai
kiválósága alapján részesíti Kiss Lászlót Bánki Donát Díjban.
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(Hegesztési Szakosztály)

Dr. Macskási Levente

(Műanyag Szakosztály)

Dr. Macskási Levente a Műanyag Szakosztály meghatározó
személyisége. Vezetése alatt a szakosztály hagyományaihoz hűen, ismét
kiemelkedő teljesítményt nyújtott és sikereket ért el, amelyet több szakmai
konferencia, diplomaterv pályázat és számos egyéb szakmai
kezdeményezés fémjelez. Felejthetetlen érdeme a MECHANOPLAST
konferenciák sorának feltámasztása és eredményes megszervezése.
Számos fiatalt indított el a műanyagos pályán, amelyet a MŰANYAG és
GUMI főszerkesztőjeként talán sokkal sikeresebben végez, mint a
szakmai körhöz tartozó számos felsőoktatási intézmény tanszéke. A
műanyagos szakma az újabb GTE nagydíj adományozásával kívánja a
kiemelkedő munkáját megköszönni és tisztelegni szakmai életműve és
emberi értékei előtt.
A kitüntetett 1972-óta tagja a GTE Műanyag Szakosztályának;
vezetőségi tag 1989-óta; titkára 1997-től; elnöke 2006-óta. A GTE
Országos Elnöksége tagjaként 1998-óta PR alelnöki munkát végez. Eddigi
szakmai kitüntetései: GTE Műszaki Irodalmi Díj (1975, 1993, 2005); GTE
Egyesületi Érem(1994, 2003); Bánki Donát Díj(2000).
Dr. Macskási Levente szakosztályvezető tevékenysége alapján,
elnyerte már a GTE egyik nagydíját, a Bánki Donát díjat is. Így most Ö is,
részese lett azok büszke névsorának, akiket Dr. Terplán Zénó, Dr.
Konkoly Tibor és Dr. Hajdú György után Országos Elnökségünk mindkét
nagydíjra egyaránt méltónak talált. Dr. Macskási Leventét a GTE
Országos Elnöksége, kiemelkedő főszerkesztői és szakmai-, utánpótlásnevelő munkája elismeréséül részesíti Pattantyús Ábrahám Géza Díjban.
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A KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS KITÜNTETETTEI
TISZTELETI TAGOK
Prof. Dr.-Ing. habil Christian von Glasner

(Gépjármű Szo.)

A
Gépipari
Tudományos
Egyesület
(GTE)
XXXIX.
Küldöttközgyűlése alkalmából Chrisitan von Glasnert az egyesületi
tevékenység támogatásának elismeréseként az Egyesület Országos
Elnöksége Tiszteleti Tagnak választotta. Ebből az alkalomból
köszönetünket és nagyrabecsülésünket fejezzük ki.

Brigadier ret. Prof. Günter Hohl

(Gépjármű Szakosztály)

A
Gépipari
Tudományos
Egyesület
(GTE)
XXXIX.
Küldöttközgyűlése alkalmából Günter Hohlt az egyesületi tevékenység
támogatásának elismeréseként az Egyesület Országos Elnöksége Tiszteleti
Tagnak választotta. Ebből az alkalomból köszönetünket és
nagyrabecsülésünket fejezzük ki.

László György

(Műanyag Szakosztály)

László György 1925.-ben született Budapesten. A BME
Gépészmérnöki Karának esti tagozatán 1963-ban végzett, majd 1967-ben
szerzett hegesztő szakmérnöki diplomát. Német nyelvvizsgája van,
tárgyalási szinten bírja a nyelvet, számos külföldi konferencián tartott
német nyelvű előadást és a mai napig is folytat üzleti levelezést. Eddigi
munkahelyein a műanyagok feldolgozásával, alkalmazástechnikájával és
szerszámok tervezésével foglalkozott. A Kaloplasztik Műanyagipari
Vállalat főmérnökeként a magyar iparban elsőként kezdte meg a textilipari
műanyag csévék gyártását, amivel jelentősen megnőtt a korábban papírból
készült csévék használati ideje. Munkahelyein főleg műszaki fejlesztéssel,
vagy cégvezetéssel foglalkozott. „Nagy készültségi fokú fröccsöntő
szerszámház rendszerre” 1988-ban kapott szabadalmat, amit további 12
ország szabadalmi tanúsítványa követett. 1991-ben a szerszámház
rendszerhez temperáló járatrendszerre, 1992-ben a szikraforgácsoló
csoportszerszámra kapta meg a szabadalmi védettséget. 1971-óta
foglalkozik tömítéstechnikával. E tevékenységét elsősorban az
Egyesületben fejtette ki, létrehozva a Tömítéstechnikai Szakbizottságot. A
tömítéstechnika oktatásához tanfolyamot szervezett és szakkönyvet
készített. 1993- óta epoxi-, vinilészter- és poliuretán műgyanták
alkalmazásával többek között gyors mintakészítéssel, gyors
szerszámkészítéssel és gyors gyártással foglalkozik, szakértői szinten.
1960. októbere óta, csaknem fél évszázada tagja az Egyesületnek és
1966-óta a Műanyag Szakosztálynak. 1997-ben lett a szakosztály elnöke.
Napjainkban is aktívan dolgozik a műanyag szakmában. A gyors
prototipus gyártás és gyors szerszámozás témakörben szabadalmai és
megvalósításra váró pályázatai futnak. A GTE Műanyag Szakosztályának
tiszteletbeli elnökeként jelenleg is konferenciákat, ankétokat szervez,
szorgalmazza a „Műanyag Szakosztály Baráti Köre” rendezvényeit,
cikkeket jelentet meg a szaksajtóban. Szakmai közösségünk a Tiszteleti
Tag Kitüntetés adományozásával szilárd emberi értékei és szakmai
életműve előtt kíván tisztelegni.

Sántha Róbert (Soproni Szervezet)
A GTE Soproni szervezetének két évtizeden át volt titkára, Sántha
Róbert Tiszteleti Tag kitüntetésben részesül. 1962-ben szerzett
gépészmérnöki
diplomát
a
Budapesti
Műszaki
Egyetemen
gépgyártástechnológia szakon. Az egyetem elvégzése után tanulmányi
ösztöndíjasként a Soproni ELZETT Zár- és Vasalatárúgyárban kezdett
dolgozni. Megalakulásakor 1968-ban a Soproni Autófelszerelési
Vállalthoz (AFIT)került. A BME-n 1976-ban gazdasági mérnöki oklevelet
szerzett. Az AFIT jogutódjánál „főmechanikusként”, mechanikai
osztályvezetőként fejezte be az aktív munkát, 2002-ben történt
nyugállományba vonulásával. Kiemelt feladatai közé tartozott a beruházás
és a karbantartás .szakterülete. Példás hozzáállását, szakértelmét és
vállalati hűségét kíváló dolgozó és miniszteri dícsérettel ismerték el.
A GTE-nek 1963-tól tagja. A Soproni szervezet titkári teendőit 1986tól kezdődően 20 éven át látta el, hallatlan precizitással és lelkesedéssel.
Részt vett a szervezet által Sopronban rendezett konferenciák,
tanfolyamok, tanulmányutak, gyárlátogatások szervezésében, az egyesület
és a soproni, Sopron környéki vállalatok közötti kapcsolatok kiépítésében.
Az egyesületi élet egyik mozgatórugója napjainkban is.
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Több évtizede képviseli Sopront és a GTE-t a szakmai és a közösségi
életben egyaránt, és napjainkban is folytatja nyugdíjasként ezt az
elkötelezett, közösségért végzett, áldozatkész munkát. Több évtizedes
Egyesületért végzett munkáját kívánja az Országos Elnökség a Tiszteleti
Tag Kitüntetéssel megköszönni.

Dr. Szűcs János (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet)
Dr. Szűcs János több évtizede aktív tagja a GTE B.A.Z. megyei
szervezetének. Volt az egyetemi szervezet titkára, és a megyei szervezet
etikai bizottságának tagja. Napjainkban, nyugdíjas éveiben is aktívan
segíti a szervezetet, mint békési születésű, összekötő a borsodi- és a
békési- GTE szervezetei között.
1935-ben született. Okleveles gépészmérnök, egyetemi doktor. 1959től 1961-ig a Miskolci Könnyűgépgyárban dolgozott üzemmérnökként,
technológusi
munkakörben. Szakmai tevékenysége a Ni-Fe
akkumulátorokhoz és automata esztergákhoz gyártási technológiák
kidolgozása és bevezetésük irányítása volt. 1961-től 1996-ig a Miskolci
Egyetem Gépgyártástechnológia Tanszékén dolgozott adjunktusként.
Oktatás, nevelés, kutatás, laborvezetés volt mérnöki feladata.
1963-tól tagja az Egyesületnek. Munkáját a „Gépipar kiváló
dolgozója” (1969) és „GTE Egyesületi Érem” (1972) kitüntetésekkel
ismerték el.
Több tíz éves eredményes, a szakmai közvélemény által is elismert
munkáját megköszönve, a GTE Országos Elnöksége Tiszteleti Tag
kitüntetésben részesíti, ezzel az elismeréssel is meg kívánjuk köszönni a
hosszú éveken át kitartó munkáját, egyesületünkhöz fűződő kötödését.

EGYESÜLETI ÉREM
Czingráber József Soproni Szervezet; Csuka Zsolt Soproni
Gombos Katalin Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Dr. Ilosvai Lajos Gépjármű Szakosztály; Liskány
András Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezet; Dr. Mikó
Balázs Gyártási Rendszerek Szakosztály; Nagy Miklós Hajdú-Bihar
megyei Szervezet; Párkányi Zoltán Gyártási Rendszerek
Szakosztály; Szabó József Csepeli Szervezet; † Tarjáni József
(postumus) Csepeli Szervezet; Tarr Balázs Gyártási Rendszerek
Szakosztály; Tóth Béla Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezet;
Vincze-Pap Sándor Gépjármű Szakosztály.
Szervezet;
Szervezet;

MŰSZAKI IRODALMI DÍJ
GÉP c. folyóirat
Prof. Dr. Szendrő Péter – dr. Pálinkás István
Az ifjúság tudományos előmenetelének szaklektorált cikkei
színvonalas publikálásáért, amellyel nagy mértékben hozzájárult a
Gép 2006. 1. célszám megjelentetéséhez.

Dr. Sipos Jenő
Az ifjúság tudományos előmenetelének szaklektorált cikkei
színvonalas publikálásáért, amellyel nagymértékben hozzájárult a
Gép 2006. 5. célszám megjelentetéséhez.

Prof. Dr. Tóth Tibor
Az ifjúság tudományos előmenetelének szaklektorált cikkei
színvonalas publikálásáért, amellyel nagymértékben hozzájárult a
Gép 2006. 10. célszám megjelentetéséhez.

MŰANYAG ÉS GUMI c. folyóirat
Dr. Czvikovszky Tibor
A Műanyag és Gumi 2006. 1. számában megjelent „Lehet-e zöld a
műanyag” c. cikkéért.

Falk György
A Műanyag és Gumi 2006. 11. számában megjelent „PolyJet, a Rapid
Prototyping új dimenziója” c. cikkéért.

Buzási Lajosné
A Műanyag és Gumi olvasótábora által nagyon színvonalasnak
minősített rovatszerkesztéséért.
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EGYESÜLETI HÍREK
Hazánk 2007. évi gazdasági teljesítménye
Március 27-én a Szenior Fórum felkérésére az
ECOSTAT-tól Balatoni András úr volt az előadónk. A
Közgazdasági Elemzések Osztályának munkatársa vetített
képes előadást tartott Magyarország 2007. évi gazdasági
teljesítménye tárgyában. A jól szerkesztett ábrákról nem
volt nehéz leolvasni a tényeket. Az előadást követően a
tagság kérdésekkel bombázta az előadót, nem mindig a

tárgyhoz illő témákban. Balatoni úr jól állta az ostromot és
a végén kirukkolt egy írásos 10 oldalas összefoglalóval is,
amit mindenki megkapott. Az előadás és az írásos anyag
pozitívabb képet adott, mint a média. Ezúton is köszönjük a
remek előadást.
Dr. Bognár Zoltán
a Szenior Fórum titkára

Felhívás!
Értesítem az Egyesület idős tagjait, hogy továbbra is
mód és lehetőség van méltányossági nyugdíj és egyszeri
segély kérelmek beadására. Az adhat be méltányossági
nyugdíj iránti kérelmet, akinek a nyugdíja 57.000.- Ft alatt
van, és három éven belül nem kapott méltányossági nyugdíjat. Egyszeri segélynél is tekintettel kell lenni az 57.000.Ft-os határra, de az túlléphető 5-10%-kal, viszont alapos
indoklással kell ellátni. A kérelmekhez formanyomtatvány

a GTE titkárságán átvehető. Mindkét formánál szükség van
az utolsó nyugdíjszelvény másolatára vagy banki igazolásra. A kérelmeket a GTE Titkárságára kell benyújtani az én
nevemre.
Dr. Bognár Zoltán
a Szenior Fórum titkára
a MTESZ Szociális Bizottság tagja

Hírek az Európai Unióról
Február 28-án a Szenior Fórum vendége volt a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség Stratégiai főosztályáról Csoma Róbert úr. A kérésnek megfelelően az Európai Unió és hazánk
helyzetéről adott tájékoztatást. Vázolta a belépésünk óta
megtett utat, eredményeket és hiányosságokat. A pályázati

rendszer beindult és működik. Egyre több fejlesztéshez
kapunk uniós forrást. A jelenlévők kedvezően nyugtázták a
hallottakat.
Dr. Bognár Zoltán
a Szenior Fórum titkára

KÖNYVISMERTETÉS
Dr. Dudás Illés: Csigahajtások elmélete és gyártása
Az irodalomra és a szerző e területen végzett saját kutatómunkájának eredményeire építve a jelen könyv témája
a műszaki gyakorlatban sokcélúan felhasználható különböző típusú csavarfelületek gyártásgeometriai problémáinak
általános tárgyalása, a megvalósítás egységes koncepciójának kidolgozása és korszerű univerzális eszközök kifejlesztése, alkalmazása, a geometriailag szabatos tervezés,
gyártás, ellenőrzés, üzemeltetés érdekében. A könyv mind
az elméleti alapokkal, mind a gyártásgeometriával, mind a
gyakorlati megvalósulás lehetőségével foglakozik, és nagy
gyakorlati tapasztalat alapján íródott meg. Alapvetően a

gyártással összefüggő geometriai összefüggések tisztázását
tűzte ki célul, és a megvalósításhoz szükséges elvi összefüggéseket adja meg. A kidolgozott gyártási eljárással és
eszközökkel készült csigahajtások évek óta jól üzemelnek
– bel- és külföldön gyárakban, intézményekben egyaránt –
a különböző termékekben.
A könyv megvásárolható a Műszaki Kiadó mintaboltjában, Budapesten a Szentendrei út 91-93. szám alatt, a jobb
könyvesboltokban, illetve megrendelhető a 06-1-437-2448as vevőszolgálati számon, a vevoszolg@muszakikiado.hu
címen, és a Kiadó honlapján: www.muszakikiado.hu

Mátyási Gyula – Sági György:
Számítógéppel támogatott technológiák, CNC, CAD/CAM
Ez a kiadvány azokat a korszerű üzemi rendszereket
foglalja össze, amelyek működésében döntő szerepet játszik
a számítógép. A könyv az egyszerűbb, részenként is működtethető rendszerektől a legfejlettebb, egész termelést
átfogó, komplex rendszerekig mutatja be a technológiát.
Az első lépéstől, a számítógép kialakulásának kezdetén
megjelenő NC-szerszámgéptől a mai legfejlettebb, szinte
ember nélküli üzemekig, intelligens gyártórendszerekig. Az
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elmélet bemutatására ténylegesen működő szoftvereket
választottak a szerzők, ezek példáin keresztül mutatják be a
működtetésüket.
A könyv megvásárolható a Műszaki Kiadó mintaboltjában, Budapesten a Szentendrei út 91-93. szám alatt, a jobb
könyvesboltokban, illetve megrendelhető a 06-1-437-2448as vevőszolgálati számon, a vevoszolg@muszakikiado.hu
címen és a Kiadó honlapján: www.muszakikiado.hu
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Kérjük tagjainkat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával
támogassák a Gépipari Tudományos Egyesület
Gépipari Alkotók Alapítványát
2008. évben a 2007. évi személyi jövedelemadó 1 + 1%-ról szóló rendelkezések rendje megváltozott.
A magánszemély az alábbi lehetőségek alapján tud rendelkezni adója 1%-áról:
1. A magánszemély saját maga készíti az adóbevallását:
– ez esetben a 0753 bevallás 0753-D oldalán teheti meg a nyilatkozatot, ahol a kedvezményezett adószámánál az alábbi számot kérjük kitölteni.

19006925 – 2 – 41
2. A magánszemély munkáltatójától kér adó megállapítást
– ez esetben az APEH honlapjáról a nyomtatvány kitöltő menü „07 egysza” pontját letöltve,
vagy az APEH kirendeltségeken beszerezhető formanyomtatvány alkalmazásával lezárt borítékban, a borítékon a magánszemély adóazonosító jelét feltüntetve, a ragasztott felületére
átnyúlóan saját kezűleg aláírva 2008. május 10-ig adhatja át munkáltatója részére.
3. A magányszemélyeknek az előzőektől eltérően 2008. május 20-ig lehetősége van az 1 + 1%
nyilatkozatokat önállóan is – az adóbevallástól függetlenül – eljuttatni az APEH-hoz személyesen, vagy postán.
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