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A NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATON A
„MANUFUTUREHU NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM MŰKÖDTETÉSE,
MEGERŐSÍTÉSE” TÁRGYÚ PÁLYÁZATUNK ELNYERTE AZ NKTH TÁMOGATÁSÁT
Örömmel tájékoztatjuk a GTE tagságát és a kutatás-fejlesztés területén elkötelezett és érdekelt magyarországi szakmai közösséget, hogy az ALBAnano;
a GTE; az MTA SZTAKI; és kapcsolódó szakmai partnereink, mint pl. a GM
Powertrain Manufacturing Hungary, a GE Hungary; az Electrolux LEHEL, a
VIDEOTON Holding, a Scintilla, a Metallplast, a Pannon Autoklaszter, továbbá kilenc gépgyártás-technológiát oktató egyetemi-, főiskolai tanszék, négy
akadémiai és alapítványi kutató intézet, a HUNGEXPO, és még sokan mások, összesen 44 jogi személy, létrehozta a MANUFUTURE-HU nevet viselő
technológiai platformot, azzal a céllal, hogy az európai MANUFUTURE-EU
közösséggel hatékonyan tudjon együttműködni, és a nemzetgazdaság fejlődése
szempontjából meghatározó, illetve perspektivikus területen képviselje a hazai
ipar érdekeit, továbbá kialakítsa a döntéshozó kormányzati szervek számára
a vállalati érdekekre alapozott, nemzeti „Technológiai Kutatás- Fejlesztési
Stratégiát” és annak középtávú megvalósításához „Megvalósítási Tervet”,
„road map”-ot dolgozzon ki. A Nemzeti Technológiai Platformok támogatása
pályázaton a „MANUFUTURE-HU Nemzeti Technológiai Platform működtetése, megerősítése” tárgyú, „GTENTP08” jelű pályázatunk elnyerte az
NKTH támogatását
Célunk az, hogy az európai gazdaság átfogó igényeivel összhangban, a magyarországi ipari- és termelés/szolgáltatási szektor megtartsa és növelje értéktermelő képességét, közösen összehangolt kutatási tevékenységgel, új technológiákkal, innovációval új (értéknövelt) termékeket hozhasson létre, kedvező
gazdasági környezetben, a tudásalapú gyártás, a megújuló ipari átalakulás, új
üzleti modellek, szervezeti struktúrák keretében, stratégiai ipar és szektorális
húzóágazat(ok) létrejöttét segítse elő. Az alulról jövő, az ipar által alátámasztott
stratégiai fejlesztések konszenzusos megvitatása, prioritásokkal magyar iparágazati K+F stratégiák kidolgozása és megalkotása, azok összevetése az Európai
Technológiai Platformok által kialakított álláspontokkal lenne az a munkamódszer, amit követünk. Az integrált magyar szempontok képviselete, érvényre juttatása a képviselt szakterületi témakör szerinti ETP-ben természetes vele járó
hozadéka a munkának. A Platform nyitott, demokratikusan működő közösség.
A szektorális tématerületeket a MANUFUTURE-EU harminckét nevesített,
horizontális klaszter tematikája szerint alakítjuk ki, a honi sajátosságokkal jellemezhető prioritás-eltérésekkel: az innováció, a megújulás-képesség, a változás-menedzselés, a kooperációra épülő vállalatok strukturális átalakulása,
az intelligens, mechatronika, és robotika által átszőtt gyártmány és gyártás
fejlesztés, valamint szétszerelés (recycling) témákban.
Ennek megvalósítására adtuk be a kezdeményezéshez szándéknyilatkozatokkal csatlakozott magyarországi gép- és feldolgózó-ipar reprezentáns multinacionális nagyvállalataival, ezek beszállítóival, az ipar kis- és középvállalatainak,
az oktatási szféra és az akadémiai kutató intézetek szakmailag érdekelt képviselőivel, a ﬁnanszírozásban érdekelt bróker cégekkel és az érintett érdekképviseleti szervezetekkel közösen, már 2007. novemberében a GTEMANUF című
pályázatunkat, amely akkor nem nyert támogatást. Ezt követően a GTE megszervezte jogi tag vállalatvezetői számára a GTE JOGI TAG VÁLLALATOK
FÓRUMÁT, amelynek egyik napirendje a MANUFUTURE kezdeményezés ismertetése volt. Az egyesület az idei INDUSTRIA ipari szakkiállításon
2008. május 29.-én , az „ipar napjai” rendezvénysorozat keretében megrendezte a „MANUFUTURE, INNOVÁCIÓ, KUTATÁS-FEJLESZTÉS A
GÉPGYÁRTÁS-TECHNOLÓGIÁBAN” c. konferenciát, amelynek résztvevői
előtt a megalakult Nemzeti Technológiai Platform mutatkozott be. Megjelent

és kedvező szakmai visszhangra talált a GTE megújult, és új főszerkesztője,
Dr. Káldos Endre által szerkesztett „GÉPGYÁRTÁS” c. szakfolyóirat első, a
„MANUFUTURE” témáját feldolgozó száma. Nagy sikerrel zajlott november
elején a SZTAKI-ban, angol nyelven, nemzetközi résztvevőkkel a „GYÁRTÁS
08” tudományos konferencia, amely résztvevői számára bemutatta a nemzetközi
együttműködés lehetséges formáját és kereteit. 2008. december 7.-től 9.-ig St.
Etiene-ben került sorra az Európai Unió „MANUFUTURE 08” konferenciája,
a melynek egyik szekcióját Dr. Monostori László elnököli, a szekció titkára Dr.
Váncza József, a konferencián a platformot az EUREKA Pro-Factory részéről
Dr. Haidegger Géza és a magyar platformkezdeményezés koordinátoraként Dr.
Igaz Jenő képviselték.
A GTE, mint koordinátor a MANUFUTURE projekt futamideje alatt, a
platform létrehozását és megerősödését célul kitűzve a következő feladatokat
kívánja partnereivel közösen megoldani:
• Feltérképezi a Platform proﬁlban megjelölt, leszűkített működési területét,
azonosítja és a Platform munkájába bevonja a potenciális partnereket és szereplőket.
• Kialakítja a Platform szervezeti felépítését és működési rendjét, felügyeli,
létrehozza monitorozó testületét.
• Kapcsolatot keres és épít ki a szakpolitikák képviselőivel.
• Elkészíti a Platform működési területére vonatkozó helyzetelemzést, áttekinti a fejődési trendeket és kihívásokat.
• Kialakítja a Platform szakmai működési területének jövőképét, „Küldetési
nyilatkozatát”
• Megfogalmazza a Platform stratégiai céljait a kutatás és a technológiai fejlesztés területén, kialakítja vagy továbbfejleszti a Stratégiai Kutatási Tervet.
• A Platform Stratégiai Kutatási Tervének végrehajtására Megvalósítási Tervet
dolgoz ki. A tervnek tartalmaznia kell a tervezett kutatási feladatokat,
megvalósításuk ütemezését és feltételeit (humán és pénzügyi erőforrások,
szükséges K+F infrastruktúra).
A tervezett Platform kialakításának feladatait úgy ütemezzük, hogy – illeszkedve a MANUFUTURE ETP jelentős mérföldköveihez — a futamidő első
évének végére készüljön el a Stratégiai Kutatási Terv és legkésőbb a futamidő
végére készüljön el a Megvalósítási Terv és a Platform továbbműködésének
már nem a támogatásra alapozott ﬁnanszírozási koncepciója is. A Platform
munkatervének megvalósítása érdekében összesen 9 db tanulmány, készítését
vállaltuk, ezek:
1. A gyártástechnológiák Magyarországon és a világban. [Helyzetfelmérés - az
I./(3.1.) munkaszakaszban]
2. Részletes felmérés készítése a gyártást folytató hazai cégekről, termékeikről, és piacukról, valamint a termékeiket felhasználó gazdasági társaságokról
és tevékenységükről. [I./(3.2.) munkaszakaszban]
3. Összehasonlítás hazai és a fejlett országok gyártástechnológiai szerkezetével,
az eltérések okainak feltárása és értékelése. [I./(3.3.) munkaszakaszban]
4. A Platform Küldetési Nyilatkozata, a Magyarországon alkalmazott és alkalmazható gyártástechnológiák perspektívái-nak feltárása, [I./(4.1.) munkaszakaszban.]
5. A gyártástechnológiák (hazai és nemzetközi) kutatásáról és fejlesztéséről az
érintett szektorban. [Átfogó felmérés készítése a II./(1.1.) munkaszakaszban]
folytatás a 2. oldalon

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK!

AZ EGYESÜLET FELKÉSZÜL A „MANUFUTURE” PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRA
folytatás az 1. oldalról
6. A gyártástechnikák és gyártási rendszerek alkalmazási területeiről
annak elemzésére, hogy az alkalmazás milyen szinten van jelen
Magyarországon, indokolt-e a szint növelése, illetve új alkalmazás
bevezetése perspektivikus-e a magyar viszonyok között. A tanulmány
jelentős súllyal tárgyalja a gyártástechnológia gépipari, anyagtechnológiai,
nanotechnológiai, méréstechnológiai, logisztikai, informatikai, robotikai
és automatizálási ipari alkalmazásait. A tanulmány kitér az egyes
alkalmazásokhoz kapcsolódó szabványosítási, minőségbiztosítási és
biztonság technikai kérdésekre. [II./(1.2.) munkaszakaszban]
7. A gyártástechnológiák oktatásáról a tanulmány felméri, hogy milyen
szintű a gyártástechnológiák ismertetése a szakmai alap-, közép- és
felsőfokú oktatásban, és a népszerű tudományos ismeretterjesztésben.
Elemzi azt, hogy a jelenlegi és jövőben prognosztizálható gyártási eljárások
alkalmazása milyen szintű képzést tesznek szükségessé, ebből mi biztosított
jelenleg. Ajánlást ad arra, hogy milyen új képzési formákra (módszerekre,
szakmákra) van/lesz szükség. A tanulmány különös súllyal vizsgálja
a képzésben/ismeretterjesztésben a biztonságtechnikai szempontok
megjelenését, a humán erőforrás szükséglet alakulását. [végrahajtása a
II./(1.3.). munkaszakaszban ]
8. Platform Stratégiai Kutatási Terve: a szakpolitika és a gazdasági szféra
különböző súlyú szereplői/szegmensei számára. Az ígéretes innovációs
irányok meghatározása a termelő és a kutató szféra szemszögéből. [ a
I./(6.1.). munkaszakaszban ]
9. A Platform Stratégiai Kutatási Tervének végrehajtását előirányzó
Megvalósítási Terv [II./(2.1.) munkaszakaszban]
Az egyes tanulmányok megjelentetését munkaközi anyagként a Platform
internetes honlapján, majd kiérlelt formában a GTE „Gyártástechnológia”
illetve „Műanyag és Gumi” c. szakfolyóirataiban tervezzük. A Platform
szervezetének kialakításához, bővítéséhez, a művelendő szakterület és
tevékenységi körök meghatározásához, a készítendő szakmai anyagok
tartalmi kidolgozásához és véleményezéséhez kapcsolódóan workshopok,
konferenciák szervezését vállaljuk, ahol azok résztvevőinek számára a
becslésünk: 7 db/ 300 fő:
1. Magyarországi, európai és világszintű K+F programokban való részvétel
elősegítése. [I./(4.1.) munkaszakaszban]
2. Tájékoztatás az európai és más nemzeti platformok munkájáról, akcióiról
(WEB). [I./(4.3.) munkaszakaszban]

3. A szakterület jeles képviselőit felkérve rövid konferencia előadások és
esszék elkészíttetése az egyes alkalmazási területek rövid- és hosszú távú
fejlődéséről a világban és Magyarországon (HUNGEXPO)
[I./(4.2.) munkaszakaszban]
4. A hazai akadémiai szektor alkalmazásorientált kutatási eredményeinek
közzététele, cégeknek alkalmazásra való felkínálása (HUNGEXPO„MACH-TECH 2009” és „INDUSTRIA 2010”) [I./(5.2.)
munkaszakaszban]
5. A platform saját honlapjának szerkesztése, híradásra való felhasználása.
[I./(1.2.) munkaszakaszban ]
6. Work shop a Stratégiai Kutatási Tervről
[I./(6.5.) munkaszakaszban]
7. Work shop a Megvalósítási tervről
[II./(2.4.) munkaszakaszban]
Ehhez a munkához várjuk és kérjük az Országos Elnökség minden
tagjának személyes közreműködését, a GTE szakmai- és területiszervezeteinek átgondolt, összehangolt, tevékeny együttműködését. Legyen
a „MANUFUTURE” az egyesület új, hatékony, stratégiailag meghatározó
kezdeményezése, amely elősegíti az egyéni tagok, a ﬁatal mérnökök, a jövő
nemzedékét jelentő egyetemi-, főiskolai- mérnökhallgatók, a GTE jogi tag
vállalatainak és társult partnereknek hatékony, vállalati érdekeltségükre
alapozott, együttműködését, a magyarországi ipar jövőjébe vetett hitének
kifejezéseként!
04-12/2008 (12.16.) GTE OE Határozata a „GTENTP08”
MANUFUTURE PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRÓL
A GTE Országos Elnöksége megbízza és felhatalmazza a nyertes pályázat
kapcsán a munkatervben megjelölt és megnevezett egyesületi vezetőket
és a GTE munkatársait, hogy a tőlük telhető legnagyobb szorgalommal,
szaktudással és elkötelezettséggel, határidőre és költségtakarékosan,
felelősen hajtsák végre a szerződésben vállalt feladatainkat, együttműködve
a szándék-nyilatkozatokkal a kezdeményezéshez csatlakozott magyarországi
gép- és feldolgózó-ipar reprezentáns multinacionális nagyvállalataival,
ezek beszállítóival, az ipar kis- és középvállalatainak, az oktatási szféra
és az akadémiai kutató intézetek szakmailag érdekelt képviselőivel, a
ﬁ nanszírozásban érdekelt bróker cégekkel és érdekképviseleti szervezetekkel
közösen.
A GTE OE a projekt irányításával Dr. Takács János elnököt, a projekt
koordinációjával Dr. Igaz Jenő ügyvezető igazgatót bízza meg.

Dr. Monostori László elnököl az Európai Unió MANUFUTURE Technológiai Platformjának St. Etienne-i konferenciáján
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EGYESÜLETI RENDEZVÉNYEK

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

RENDEZVÉNYEK

EGYESÜLETI TANFOLYAMOK

XVI. „MECHANOPLAST” NEMZETKÖZI KONFERENCIA

Új szakmajegyzék (OKJ) szerint indulnak tanfolyamaink!
Téli tanfolyamaink:
- Ingatlan- és épületmenedzser képzés I-II. féléves;
- Bolti eladó;
- Energetikus;
- Gáz és olajtüzelő berendezések: (hétfő, kedd délután);
- Hulladékgyűjtő;
- Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó: (hétfő, péntek délután);
- Kazánfűtő (3 szinten): (hétfő, kedd délután);
- Kereskedő-boltvezető;
- Könnyű- és nehézgép-gépkezelő: céges igény szerint.
- Környezetvédelmi szakelőadó: (pénteki napokon);
- Logisztikai ügyintéző;
- Takarító;
- Települési hulladékgyűjtő;
- Települési hulladék –gyűjtő és szállító;
Továbbképző tanfolyamok:
- Hűtőgépszerelők környezetvédelmi kötelező továbbképzése (Zöld tanfolyam)
- Környezet- és munkavédelmi vezetők, veszélyes hulladék-, veszélyes anyagügyintézők továbbképzése;
- Ingatlan- és épületmenedzser képzés
- Vegyipari ismeretekkel bővített alapfokú közegészségügyi (méregkezelő) tanfolyam
Információ:
Gépipari Tudományos Egyesület (Oktatási- és Vizsgaközpont), Apostolide
Gabriella 1027 Budapest, Fő u. 68.
Telefon: 214-6041, 457-0728, fax: 457-0727
e-mail: agaby.gte@mtesz.hu , honlap: www.gte.mtesz.hu;

A Gépipari Tudományos Egyesület Műanyag Szakosztálya az Egyesület
fennállása 60. évfordulójának tiszteletére és a Szakosztály alapítása félévszázados évfordulójának megünneplésére 2009. március 17.-19. között rendezi meg Balatonaligán több évtizedes hagyományokra visszatekintő XVI.
MECHANOPLAST Nemzetközi Konferenciáját.
Előzetes jelentkezésre a macskasi.gte@mtesz.hu és a pentagroup@interware.
hu e-mail címeken van lehetőség, melyekre előadási szándékokat és témajavaslatokat várunk. A Konferencia részletes meghirdetésére az 1.sz. körlevélben, a
Műanyag és Gumi c. lap következő számában kerül sor. A jelentkezésre a körlevél megjelenésével egy- időben interneten lesz lehetőség.
⇒ GTE ⇐
A GTE Gyártási Rendszerek Szakosztálya
a „MACH-TECH” 9. Nemzetközi Gépgyártástechnológiai és
Hegesztéstechnikai Szakkiállítás alkalmából ismét megrendezi a hagyományos
INNOVÁCIÓ A (GÉP)GYÁRTÁSBAN konferenciát
„MANUFUTURE 2009” címmel.
2009 május 19-22-én, Budapesten, a HUNGEXPO területén
A rendezvény aktualitást az adja az ipari-, felsőoktatási-, kutató-, és fejlesztő
szakemberek újabb találkozójához, hogy a MANUFUTURE-HU kezdeményezés
kapcsán hazánkban is megvalósulni látszik az EU testületei és a kormányzati
döntéshozó szervek azon elhatározása, hogy alulról jövő platform-kezdeményezők
dolgozzák ki a konszenzuson alapuló együttes véleményüket, a korszerű gyártási
és értéktermelő technológiák fejlesztési irányelveinek tekintetében, un. „Stratégiai
Kutatási tervek” és „Megvalósítási tervek” formájában.
Felvilágosítást ad: Székely Orsolya; penzugy.gte@mtesz.hu;
⇒ GTE ⇐
8th YSESM
Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics
20-23 May 2009 Győr, Hungary
Under the auspices of:
IMEKO Technical Committee 15 and
Danubia-Adria Symposium
Organised by:
Scientiﬁc Society for
Mechanical Engineering (GTE)
Széchenyi István University Győr (SzE)
Further details will be continuously given on the
Symposium website: www.gte.mtesz.hu/8_YSESM
Symposium Secretariat:
Postal address: GTE 8th YSESM
H-1027 Budapest, Fő u. 68.
Phone: +36-1-202-0582,
Fax: +36-1-202-0252
E-mail: ysesm_8.gte@mtesz.hu
The Organisers would much appreciate for forwarding this Announcement to
specialists who might be interested in attending the Symposium.
⇒ GTE ⇐
„MACH-TECH” 9. Nemzetközi
Gépgyártástechnológiai és Hegesztéstechnikai Szakkiállítás
A HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban
Társrendezvény az ELECTROSALON 3. Nemzetközi elektronikai,
elektrotechnikai és automatizálási szakkiállítás
2009 május 19-22-én,
www.humgexpo.hu; machtech@hungexpo.hu
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⇒ GTE ⇐

VEZETŐSÉGI ÜLÉSEK
Helyszín: Budapest II., Fő u. 68.
Tájékoztatást ad: Szakács Annamária 20-20-656,
e-mail: mail.gte@mtesz.hu
Decemberi ülések:
December 2.,
09,00 óra: Jubileumi Évkönyv Szerk. Biz./341.
December 2.,
15,00 óra: Repülési Emlékek Biz. ülése / 341.
December 4.,
15,00 óra: Ipari Minőségi Klub ülése / 341.
December 8.,
14,30 óra: Hőkezelő Szakosztály ülése / 341.
December 8.,
13,00 óra: Hegesztési Szakosztály ülése/ 219.
December 11.,
14,00 óra: Szenior Fórum ülése / 442.
December 11.(CS) 14,00 óra: Korróziós Szakosztály ülése / 341.
December 11.(CS) 16,00 óra: Műanyag Szakosztály ülése / 442.
December 16.(K) 14,00 óra: Országos Elnökség ülése / 341.
December 16.(K)
16,00 óra: Energia-és Vegyiparigép Szakosztály előadói ülése /442.
December 17.,(SZ) 15,00 óra: KOB ülése /341.
A GTE a két ünnep között zárva tart, ügyelet nincs, mert a MTESZ Fő
utca december 21-től január 04.-ig nem üzemel.
Januári ülések:
Január 05. (H)
14,00 óra: Hegesztő Szakosztály ülése / 341
Január 12. (H)
14,30 óra: Hőkezelő Szakosztály ülése / 341.
Január 13.,(K)
14,00 óra: Országos Elnökség ülése / 341.
Január 20.,(K)
16,00 óra: Energia-és Vegyiparigép Szak- osztály előadói ülése/ 341.
Január 22.,(CS)
16,00 óra: Korróziós Szakosztály ülése /341.A
Január 22.,(CS)
16,00 óra: Gépjármű Szakosztály ülése /341.B
Január 28. (SZ)
15,00 óra: Ipargazdasági Szakosztály ülése /341.
Január 29. (CS)
14,00 óra: Szenior Fórum /341.
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EGYESÜLETÜNK ÉLETÉBŐL
GONDOLATOK A GTE 60. GYÉMÁNT JUBILEUMÁNAK MEGÜNNEPLÉSÉHEZ
Tisztelt Tagtársaim!
Egyesületünk fennállásának 60., gyémánt jubileumi évfordulója közeleg. Az ünnepi esztendőben az esemény méltó megünneplésére készülünk Küldöttközgyűlésünkön, ugyanakkor
az ünnepi év alkalmából számos esemény megtartásával, erre
az alkalomra összeállított kiadvány megjelentetésével kívánjuk
maradandóan emlékezetessé tenni ezt a jeles dátumot.
Egyesültetünk legutóbb az 50. születésnapjára összeállított
kiadvánnyal emlékezett elődeire, aktivistáira, területi és szakmai szerzeteire. A kiadvány kezdeményezője és megjelenésének
motorja az a feledhetetlen Kiss Lajos Tagtársunk volt, aki már
sajnos nincs közöttünk, így tanácsaival, intelmeivel nem tudja
jelen munkánkat segíteni.
Mindenki számára nyitott, egyben izgalmas lehet az a kérdés, miszerint a 21. század elején, egy civil, szakmai szerveződés – amely működését közhasznú formában végzi tagjai és
mindazok számára, akik megtisztelik szolgáltatásaik igénybevételével – tevékenysége hogyan járul hozzá környezete fejlődéséhez, nemzeti értékeink megtartásához, társadalmi-gazdasági
környezetünk javításához, egyáltalán mérnök társadalmunk
(így össztársadalmi) érdekeinek minél markánsabb érvényesítéséhez.
Egyesületünk az 1867-ben megalakult Magyar Mérnök Egylet
(1872-től Magyar Mérnök- és Építész Egylet) keretén belül működő Gépipari és Gyáripari Szakosztályok tevékenysége folytatójának, annak szellemi jogutódjának tekinti és tartja magát. Ez
a tény önmagában kihívás Egyesületünk jelenlegi tevékenységének megítélésekor, hiszen olyan elődök nyomdokaiban járunk,
akik Hazánk iparának fellendítésében, kedvező nemzetközi
megítélésének kialakításában oly sokat és jelentőset alkottak,
mely méltán lehet példa jelenlegi és jövőbeni tevékenységünk,
működésünk alapelveinek meghatározásában, szervezeti felépítésünk alakításában és szükség szerinti átalakításában.
Figyelemmel mindezekre, át kívánjuk tekinteni az elmúlt 10
esztendő történéseit, egyesületi szempontból fontos és jeles ese-

ményeit, elért eredményeinket, kitűzött céljainkat, azok elérése
érdekében folytatott stratégiánkat és operatív teendőinket.
Különös figyelmet fordítunk azon tisztségviselőinkre, tagtársainkra, akik az elmúlt 10 esztendőben mozgatói, alakítói voltak
Egyesületünk életének, eredményei elérésének. Természetesen
nem csupán az utóbbi 10 év áttekintése a célunk, hiszen kiadványunkban fel kívánjuk eleveníteni Egyesületi életünk meghatározó dátumait, eseményeit, személyiségeit, egyben emléket
állítva mindazoknak, akik tevékenységükkel számunkra példát
állítottak.
Választott tisztségviselőink, apparátusunk dolgozói a kitűzött
feladat teljesítésére magukban nem képesek, a kitűzött cél eléréséhez szükségünk van Tagságunk aktív közreműködésére, hathatós támogatására, amely megalapozza terveink megvalósítását.
Tervezett jubileumi kiadványunk összeállításához tehát kérem
mindazok segítségét – alapozva a Titkári Kar aktivitására és bölcsességére – akik szeretnének a munkában részt venni, és van
mondanivalójuk a jövő nemzedékek számára.
Mindemellett természetesen számítunk a megemlékezések,
életművek és szakmai kiadványok összeállításában profi egyesületi barátaink munkájára is.
A tervezett összeállítás koordinálására Országos Elnökségünk
bizottságot alakított, melynek munkája folyamatos, tevékenységükről beszámolással az elnöknek és a főtitkárnak kötelesek.
Tisztelt Tagtársaim!
Kitűzött céljaink megvalósításához kevés idővel és csekély
anyagi erőforrással rendelkezünk. Bízom Mindannyitok hathatós segítségében, érdemi támogatásában, amely megalapozza elképzelésünk megvalósíthatóságát.
Kérem, támogassátok jubileumi kiadványunk anyagainak
gyűjtését, rendszerezését végző bizottságunk munkáját, ebben az
esetben a siker nem maradhat el.
2008-12-08
Dr. Borbás Lajos a GTE főtitkára

A MAGYAR MÉRNÖKAKADÉMIA VI. TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSÉRŐL
2008. november 21-én sikeresen lezajlott a Mérnökakadémia VI.
Tisztújító Közgyűlése. A Közgyűlésen megválasztott tisztségviselők:
Elnökség:
Tiszteletbeli elnök: Rubik Ernő (nem választott tisztség)
Elnök: Ginsztler János
Alelnök: Kenderessy Miklós, Rudas Imre
Főtitkár: Takács János
További elnökségi tagok: Adlovits Imréné, Czoboly Ernő, Lenkei
Péter, Petró József, Richter Nándor, Scharle Péter, Szokol György
Választott tisztségviselők:
Ellenőrző Bizottság elnöke: Bárczay András
Tagok: Döbröczöni Ádám, Novotny László
Póttagok: Baranyi Zoltán, Gémesi György
Etikai Bizottság elnöke: Barátossy Jenő
Tagok: Gillemot Ferenc, Mészáros János
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Póttagok: Kimpián Aladár, Gereben Zoltán
Jelölő Bizottság elnöke: Szokol György
Tagok: Bán Gábor, Berta István, Borbás Lajos, Bokor József, Gelencsér
László, Penninger Antal, Ratkó István, Simig Péter, Tardy Pál
Kincstárnok: Kövesi János
Szóvivő: Szentgyörgyi Zsuzsa
A fenti választott tisztségviselők az elnökségi üléseken tanácskozási joggal vehetnek részt.
A 2008. évi TEKHNÉ-Érem kitüntetettje: Dr. Szentgyörgyi Zsuzsa
A kitüntetést "A tudományos eredmények gazdasági hasznosítása,
a műszaki kultúra fejlesztése és széleskörű elterjesztése érdekében
végzett meghatározó és elismert munkájáért" ítélte oda a Magyar
Mérnökakadémia Elnöksége.
Január-február folyamán megjelenik az MMA aktuális évkönyve.
Karsai István
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A GTE EGYESÜLETI ÉLETÉNEK HÍREI
MINDENKINEK ÉRDEKE A GYORSAN MEGTÉRÜLŐ ÉS UTÁNA
FOLYAMATOS MEGTAKARÍTÁSOKAT HOZÓ LEHETŐSÉG 10% ÁRENGEDMÉNNYEL
A NOVA INFO Kft. alapításának 20. évfordulója alkalmából a GTE
természetes és jogi személyiségű tagjainak a GÉPIPAR megjelenésétől
számított 1 hónapon belüli AQUABION vízkő- és rozsdavédelmi
készülék megrendelés esetén 10% árengedményt adok, és 5%-al
támogatom az Egyesületet.
Az AQUABION legfontosabb előnyei:
• Az átfolyó víz lágyhatású ivóvíz-minőségűvé válik;
• Semmilyen külső energiaforrást nem igényel, nincs mozgó alkatrésze; karbantartási ciklusa legalább 7 éves, környezetbarát;
• A vízben oldott alkotórészek ﬁzikai méretcsökkenésének eredménye a lágy vízhatás. Az ivóvíz selymesebb lesz;
• A víz keménységét okozó vegyületek nagy felületű lapkristályok formájában rakódnak le a csővezetékek, szerelvények, eszközök felületén – kis
méretűvé és gömb alakúvá válásuk miatt nem tudnak lerakódni;
• a vízhálózatban már meglévő lerakódások folyamatosan lekopnak, ezután a fémvezetékek belső felületén rozsdásodást megakadályozó védőréteg képződik;
• A csőrendszerekben képződött vízkőréteg lebomlásával jelentősen
növekedik a hőcserélők hatásfoka;
• A mosáshoz nincs szükség vízlágyító szerre, — az eredeti vízkeménységtől függően — 15 ÷ 48%-kal kevesebb mosó-és mosogatószerre van szükség, ez jelentős költség- és környezeti szennyezés
csökkenést eredményez, ami 2-3 havi megtérülést eredményez;
• Fürdéshez, tusoláshoz hajmosáshoz kevesebb szappan, sampon
kell, mert a lágyhatású vízben intenzívebb a habképződés. A megmosott haj selymesebb lesz;

• A víz oxigén felvevő képessége megnő, így a vízben élő oxigént
nem kedvelő baktériumok száma mintegy 75%-kal csökken. Az
oxigéndúsabb víz sokkal egészségesebb;
• A lágyhatású vízben hamarabb fő meg az étel, a kávé, a tea, gyorsabban puhulnak az alapanyagok és sokkal ﬁnomabb, aromásabb
ízek keletkeznek;
• A lemosott felületek (csempék, műanyag felületű bútorok), elmosott edények, poharak, evőeszközök foltmentesen száradnak, a
kifolyócsapokon nem keletkezik vízkőlerakódás;
• A mosott textíliák élettartama megnő, mivel a vízkő, illetve a vegyianyag maradványok a rostokat nem károsítják, általában 15 ÷
30%-kal tovább maradnak szépek, lágy tapintásúak lesznek, és
nem szürkülnek el;
• Edényben való vízmelegítéshez 16 ÷21%-kal kevesebb energia kell;
• A kezelt vízbe az egészségügyi határérték maximum 1/100 részét
kitevő tiszta cink elegyedik, ami: az inzulin termeléséhez nélkülözhetetlen; a szénhidrát-, fehérje-, zsír-, nukleinsav anyagcseréhez, illetve a
növekedéshez, a nemi fejlődéshez, és a szaporodáshoz szükséges;
• Minél nagyobb a szükséges maximális vízfogyasztás alapján kiválasztandó készülék, annál kisebb a fajlagos vízfogyasztásra eső
költsége.
Díjmentes tanácsadást és ajánlatot ad a kizárólagos magyarországi
képviselet:
NOVA INFO Kft., 1279 Budapest 25., Pf.: 91.
Mobil: 20-9274-285 E-mail: drabek@chello.hu

ÚJ TAGJAINK KÖSZÖNTÉSE
A GTE Országos Elnöksége 2008. november 11-i ülésén
hozott 01.11./2008. (11.11.) GTE OE Határozatával a
TAGFELVÉTELRŐL egyhangú egyetértéssel felvette az
egyesület tagjai sorába a következő kollégákat:
VARGA FERENC
MOL Százhalombatta
R;
HARMATH MIHÁLY
MOL Százhalombatta
R;
MILUS PÉTER
MOL Százhalombatta
R;
FEHÉR GYULA
MOL Százhalombatta
R;
Dr. KARGER-KOCSIS JÓZSEF; Műanyag Sz.O.
R
SIKLÓ BERNADETT
Műanyag Szakosztály
I

A GTE Országos Elnöksége 2008. december 16-i ülésén
hozott 01.12./2008. (12.16.) GTE OE Határozatával a
TAGFELVÉTELRŐL egyhangú egyetértéssel felvette az
egyesület tagjai sorába a következő kollégákat:
Dr. SZŐCS KÁROLY
Gépjármű Szakosztály
R;
SZŰCS RENÁTA
Borsod Megyei Szervezet
I
DÖBRÖSSY JÁNOS
Műanyag Szakosztály
I;
Dr. ENDRŐDY TAMÁS
Mechatronika Szakosztály
R;
Dr. TÓTH ISTVÁN
Mechatronika Szakosztály
R;

JOGI TAGVÁLLALATI MEGBESZÉLÉS LÖVŐN
A GTE jogi tagvállalatokkal foglalkozó alelnöke, Vass Attila szervezésében
2008.10.29-én, immár második alkalommal történt megbeszélés a jogi
tagvállalatok vezetőivel. Most a házigazda a ROTO ELZETT Certa
Vasalatgyártó- és Kereskedelmi Kft. volt a Lövői gyárban.
A megérkezés után a tanácsteremben Pintér János vezérigazgató
adott tájékoztatást a cég múltjáról, jelenéről és érintve a jövőt is.
Vetített képekkel mutatta be a telephelyet, annak történetét, a termelő
részlegeket, a főbb termékeket, a konszern helyzetét.
A feltett kérdések után a válaszok is megnyugtatóak voltak. Ezt
követően dr. Igaz Jenő a GTE ügyvezető igazgatója tartott előadást
az Egyesület stratégiájáról. Részletesen szólt a 2005-ben kidolgozott
elképzelésekről és azok mostani korszerűsítéséről. Az előadást
hozzászólások követték. A jelenlévő vezetők elmondták véleményüket
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a bemutatott stratégiáról és tettek hasznos javaslatokat a további
időszakra. Ezután kiadós ebéd, majd gyárlátogatás következett Pintér
úr vezetésével. Örömmel láttuk a modern gépsorokat, a szerelő cellákat
és az összeszerelő műhelyeket, a legfejlettebb technológiát, logisztikai
kiszolgálást. A tiszta, napfényes csarnokokban mindenütt fegyelmezett
munka folyt. Minket, egyesületi vezetőket is meglepett, amit láttunk.
Kár, hogy a résztvevők száma alacsony volt.
A jogi tagvállalatok vezetőivel folytatódni fognak a megbeszélések
melyek mindkét fél részére hasznosnak bizonyultak. Köszönjük a
ROTO ELZETT Certa Kft. vezetőinek a lehetőséget és a szíves
vendéglátást.
Budapest, 2008.10.30.
Dr. Bognár Zoltán alelnök
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SZERVEZETEINK ÉLETÉBŐL
A KONSTRUKCIÓS SZAKOSZTÁLY TANULMÁNYÚTJA SZOMBATHELYEN.
Június 19.-én Szakosztályunk látogatást tett Szombathelyen a LUK
tengelykapcsoló gyárában és a BPW futómű gyárban. A látogatáson a
Gépjármű Szakosztály is képviseltette magát.
A LUK Savaria Kft. a Schaeﬄer csoport (LUK, INA, FAG) tagja. 1996
óta működik, jelenleg 1225 fővel. Termékei közül legnagyobb volumenű a
hagyományos kuplungtárcsák, kinyomólapok, kuplungszerkezetek gyártása.
Gyártanak automatikus utánállítású kuplungokat, kéttömegű lendkerekeket.
Fejlesztés alatt állnak a torziós csillapítók, dupla kuplungok, amelyeket a
vonóerő megszakítás nélküli sebességváltókhoz használnak. Új csarnok épül,
ahol ívrugók gyártása fog beindulni. Magyarországon a személygépkocsikhoz
és kis teherszállító járművekhez készülnek a gyártmányok. A bevezető
bemutatkozást Schneider Csaba és Magdics Gábor tartotta, utána vezetésükkel
megtekintettük az üzemet.
Délután a BPW Hungária üzemét látogattuk meg. A wiehli székhelyű
cégcsoport második legnagyobb gyáregysége a szombathelyi. A BPW a gyártást
1991-ben indította meg, akkor még a Rába futóműgyár résztulajdonának
megvásárlásával. Azóta teljesen átvette a céget. Folyamatos fejlődést
mutat mind a gyártás volumene, mind az árbevétel. 2008-ban 30%-os
kapacitásbővítést terveznek, 2009-től napi 1180 darab futómű gyártásával.
Két fő gyártmánycsoportjuk a nehézfutómű és az agrárfutómű. Az első
csoportban csak a gyártás folyik Szombathelyen, az agrárfutóművek esetében a
tervezés, fejlesztés is. Árbevétel szempontjából a nehézfutómű gyártás nyeresége
jelentős, az agrárfutóművek árában nem tudnak nyereséget realizálni. Stern
Márk bevezetője után Szalai Péter, Horváth József és Kelemen János vezetett
végig az üzemen. Nagyon érdekes volt a nagy falvastagságú, két U-proﬁlból
hegesztett tengelyek hegesztésének és a fékkulcsok dörzshegesztésének
technológiája és a sokféle agrárszerkezet szerelése.
Kis csoportunk hasznos információkat gyűjtött és kapcsolatokat szerzett a
látogatás során. Az utazás képei megtekinthetők a http://picasaweb.google.
com/GTEKonst weblapon.

ELHÚNYT TAGTÁRSÁTÓL BÚCSÚZIK A GTE
DR. SASVÁRI GYULA
1924 2008.
Fájó szívvel búcsúzunk a 84 éves korában elhunyt Dr. Sasvári Gyulától, a
Nyíregyházi Főiskola Gépész Kar szakmai alapítójától: vagy Gyula bácsitól,
ahogyan a legtöbb gépésztechnikus és üzemmérnök ismerte, s becsülte.
Gyakorlati szakmai tudása, székely-góbés humora a kollegák körében is
népszerűvé tette. Hűséges természete és szakmai ambíciója garancia volt
arra, hogy eredeti munkahelyén nyugdíjazásáig kitartson, sőt lépést tartson a
Gépész Kar fejlődésével. Gyakorlatvezető oktatói képesítése mellé okleveles
gépészmérnöki diplomát, majd műszaki doktori címet szerzett.

A GTE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének 1968-tól tagja volt. Sokirányú
szakmai munkája mellett számos egyesületi rendezvény szervezésében is aktívan közreműködött. Az egyesület által szervezett szakmai tanulmányutakon – ahol többször is
részvett – a szerzett ismereteket az oktatói munkájában is hasznosította, átadva a hallgatóknak tapasztalatait. A nagyszámú munkatárs és volt hallgatói mellett Szervezetünk
nevében is búcsúzunk Tőle. Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Szabó Jenő
GTE megyei Szervezet

A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET
ORSZÁGOS ELNÖKSÉGÉNEK DECEMBER HAVI ÜLÉSE
2008. december 16-án (kedden) tartottuk, a Budai Technika Háza, Fő u. 68
III. em. 341-es tárgyalójában .a Gépipari Tudományos Egyesület Országos Elnökségének decemberi rendes ülését, amelyre az elnök úr meghívta az elnökség
minden tagját és a témákban illetékes vendégeket és egyben kérte az egyesület
„Ügyvezető Titkárságának” dolgozóit, hogy az év végi köszöntés céljából tiszteljék meg az OE ülését a napirendek előtti ünnepségen. Az elhangzott napirend:
1. Tagfelvétel
Előterjesztő: Dr. Takács János
2. A GTE ingatlan fejlesztésének helyzete
Előterjesztő: Dr. Takács János
3. Tájékoztató a gyémántjubileum előkészítésének helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Borbás Lajos
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4. A GTE 2009. évi költségvetésének előirányzata
Előterjesztő: Dr. Bognár Zoltán,
Szakértő korreferátum: Baracska László
5. Tájékoztatás a MANUFUTURE projekt helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Igaz Jenő
Korreferátum: Dr. Haidegger Géza
6. Egyebek
6.1. Tájékoztató MTESZ szövetségi ügyekről
6.2. Tájékoztató az egyesületi rendezvényekről, „Tömítéstechnikai
Szövetség”alakításáról;
6.3. Tájékoztató a GTE jogi tagvállalatai igazgatók és a sajtó meghívásáról
Budapest, 2008. 11.19.
Dr. Takács János elnök sk.
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A GTE ORSZÁGOS ELNÖKSÉGÉNEK FELHÍVÁSA
TISZTELT TAGTÁRSUNK!
A GTE alapszabályának (27) paragrafusa, amely az egyesületi rendes tagok kötelezettségeit szabályozza, f.) pontjában úgy rendelkezik, hogy a
rendes tagsággal járó alapvető kötelezettség:
„…f.)
a tagdíj minden évben március 31-i határidőre egy összegben történő beﬁzetése;…”
A GTE Országos Elnöksége a 2009. évi egyesületi költségvetés előirányzatainak vitájában foglalkozott a tagdíjemelés lehetőségének kérdésével.
Az egyesületi tagdíjakat utoljára az előző, 2008. évben változtattuk meg. A GTE Országos Elnöksége alapos megfontolást követően tavaly úgy
döntött, hogy az alapszabályban kapott felhatalmazás alapján, 2008. január 01-től él az inﬂáció-követő tagdíjemelés jogával és 5000,- Ft-ra
emeli a rendes tagdíjat, 1800,- Ft-ra a nyugdíjas és az ifjúsági tagdíj kategóriát, a regisztrálási díj pedig 600,- Ft lesz. Az új tagdíjakat a 2008. évi
költségvetés elfogadásával a Küldöttközgyűlés is jóváhagyta. Emlékeztetőül megismételnénk az érvényben lévő GTE egyéni tagdíj-kategóriákat:
a.)
a GTE (rendes) tagdíja:
5000,- Ft/év
(amely egy szervezethez való tartozást regisztrál!)
b.)
az első után minden további szervezetben
a kívánt regisztrálás szervezetenkénti díja:
600,- Ft/év
c.)
ifjúsági tagdíj (30 éves korig):
1800,- Ft/év
d.)
nyugdíjas tagdíj (70 éves korig):
1800,- Ft/év
e.)
70 éven felüli tagtársaink regisztrálási díja:
600,- Ft/év
Az elnökség a 2009. gazdasági évre nem kíván élni az inﬂáció-követő tagdíjemelés jogával és az egyesületi tagdíjakat változatlanul hagyta. Kérjük,
hogy a mellékelt csekken, lehetőleg postafordultával, legkésőbb az első negyedév végéig, szíveskedjenek beﬁzetni az idei tagdíj összegét! Ezzel
nagyban segítenék az egyesület ünnepi évében, az első negyedévben várhatóan megnövekedő mértékű kiadásainak ﬁzetőképes fedezetét.
Az elnökség szeretné, ha az egyesület minden tagja a Gépipar c. újság mellett olvashatná a szakmai érdeklődési körének legjobban megfelelő
egyesületi szakfolyóiratot. Azonban ennek akadálya, hogy a postázás költségei igen magasak, személyenként évente legalább ~2.000,- Ft, amelynek
elszámolását a tagdíjak terhére nem tudjuk felvállalni. Ezért a GTE Országos Elnöksége az egyesületi működési költség kiadásainak csökkentése
érdekében kéri és kérdezi a Tagságot:
o
o
o
o

Ki, melyik egyesületi szaklap olvasója kíván lenni? (Gépipar, Gép, GépGyártás, Műanyag és Gumi, Járművek)*
Vállalja-e a szaklap postázásának költségeit saját címére megküldött példányok esetén? (igen, nem)*
Ha nem tud a postaköltségekhez hozzájárulni, vállalja-e, hogy egy általa megnevezett egyesületi elosztó központból havonta átveszi és
elviszi a lap számára oda elküldött, megrendelt példányát? (igen, nem)*
Melyik elosztó központot választaná? Lakhely szerint illetékes szervezet:…………………………………………….

Az Egyesület 2009.-ben ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. Ebből az évfordulóból adódóan több olyan költséget lesz kénytelen a GTE
felvállalni, ami rendkívüli kiadásnak számít (pl.: ünnepi közgyűlés, jubileumi évkönyv kiadása, jubileumi érem nyomtatása, sajtó- és PR-költségek,
stb.). Kérjük Tagjainkat, amennyiben anyagi lehetőségük ezt megengedi, legyenek szívesek közhasznú felajánlással, legalább tagdíjuk mértékében
történő beﬁzetéssel hozzájárulni egyesületünk alapszabályában szereplő, célszerinti közhasznú tevékenységeinek támogatásához.
Egyben kérjük, hogy személyes adataiban történt esetleges változásról, illetve, ha előfordul, az esetleges hiányos adatok pótlásáról, pontosításáról,
egyesületünket, a tagnyilvántartás naprakészségének biztosítása érdekében, válaszlevelében értesíteni szíveskedjen. Kérjük azonban, ezeket az
adatokat mindenképpen megválaszolni!
Név:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Lakcím:……………………………………………………………………………………………………………………………………….….…….
Telefon:………………………………………… ; Mobil:…………………………..... ; E-mail:…………………………….………………….….,
Születési dátuma: …………….. év, …………………. hó, ………. nap; Születése helye:…………………………………….….…...….…
Munkahely neve:…………………………………………………………………………………………………………………………….….….….
címe:……………………………………………………………………………………………………………………………………
beosztása:………………………………………………………………………………………………………………………………
A tagnyilvántartással kapcsolatban felmerülő kérdéseire készséggel ad felvilágosítást Szakács Annamária a GTE Ügyvezető Titkárságának (06)1-20-20-656 telefonszámán.
Megértő válaszát várva, a további eredményes együttműködés reményében, az Országos Elnökség nevében, Üdvözlettel
Budapest, 2008. 12. 16.
Dr. Igaz Jenő
ügyvezető igazgató
Megjegyzés: ( * )- a kívánt válasz aláhúzandó, vagy bekeretezendő!
Kérjük válaszaikat az oldal lemásolásával, vagy kitépésével, borítékba helyezve az egyesület címére postán vagy e-mail formájában,
megküldeni szíveskedjenek. Ne felejtsék el a küldemény postai bérmentesítését!
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KÉRJÜK TAGJAINKAT, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJUK 1%ÁVAL
2009BEN IS TÁMOGASSÁK A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLETET
Köszönjük, hogy a 2008. évben a magánszemélyek jövedelemadójából származó 1%-al megtisztelték egyesületünket
és ebből a forrásból mindösszesen: 246.000,- Forintot fordíthattunk közhasznú célszerinti tevékenységeink
ﬁnanszírozására, amelynek felhasználásáról a „GTE Közhasznúsági Jelentése 2008.” közgyűlési dokumentumunkban
adunk számot.
A 2009. évben a 2008. évi személyi jövedelemadó 1 + 1%-ról szóló rendelkezések eljárásrendje nem változott,
a magánszemély a következő lehetőségek alapján tud rendelkezni adója 1%-áról:
1. Ha a magánszemély saját maga készíti az adóbevallását:
– ez esetben a 0753 bevallás 0753-D oldalán teheti meg a nyilatkozatot, ahol a kedvezményezett adószámánál az
alábbi számot kérjük kitölteni:

19815682 – 2 – 41
2. Ha a magánszemély munkáltatójától kér adó megállapítást:
– ez esetben az APEH honlapjáról a nyomtatvány kitöltő menü „07 egysza” pontját letöltve, vagy az APEH
kirendeltségeken beszerezhető formanyomtatvány alkalmazásával lezárt borítékban, a borítékon a magánszemély
adóazonosító jelét feltüntetve, a ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg aláírva legkésőbb 2009. május
10-ig adhatja át munkáltatója részére.
3. Az előzőektől eltérően, a magányszemélyeknek 2009. május 20-ig lehetősége van az 1 + 1% nyilatkozatokat
önállóan is – az adóbevallástól függetlenül – eljuttatni az APEH-hoz személyesen, vagy postán az előző pontban leírt
módon formanyomtatvány alkalmazásával lezárt borítékban.
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