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A szövetség célja 

 

A Szövetség az additív gyártási szektor szereplőinek (cégek, szervezetek, intézmények, 

magánszemélyek) olyan szerveződése, melynek alapvető célja az additív gyártási technológia 

és a kapcsolódó technológiák minél szélesebb körű alkalmazásának az elősegítése, a magyar 

additív gyártási szektor szereplőinek képviselete. 

 

A Szövetség specifikus céljai: 

- a szektor különböző szereplői számára egy közös platform létrehozása és fenntartása, 

az önszerveződés elősegítése 

- szakmai fórum biztosítása az additív gyártási technológia szereplői számára 

- az additív gyártási technológia és a kapcsolódó technológiák népszerűsítése, 

elterjesztésének, alkalmazásának, fejlesztésének elősegítése 

- a tagok szakmai érdekképviseletének ellátása  

- párbeszéd és együttműködés kialakítása a kormányzati szervekkel, valamint más 

szakmai szervezetek képviselőivel 

- csatlakozás a releváns nemzetközi szervezetekhez, a hazai szektor képviselete a 

releváns nemzetközi szervezeteken, fórumokon 

- a releváns stratégiák, szakpolitikák kidolgozása, kidolgozásának elősegítése 

- a releváns szakmai ismeretek megszerzésének elősegítése, a szakemberképzéshez 

történő hozzájárulás 

- a magyar additív szektor hazai és nemzetközi hírnevének növelése 

- az ország és az Európai Unió társadalmi, gazdasági céljainak eléréséhez történő 

hozzájárulás, figyelembe véve a horizontális szempontokat is, 

- az előbbi célok elérését támogató hazai és külföldi (szakértők, intézmények és 

szervezetek közötti) partnerségek építését és együttműködések kialakítását, 

alapvetően az együttműködésben való részvétel, valamint azok ernyőszervezetként 

történő összefogása (azaz ernyőszervezeti szerep ellátása) révén 

 

 

A szövetség tevékenysége 

 

A Szövetség a céljai elérését különösen az alábbi tevékenységek végzésével, támogatásával 

kívánja biztosítani:  
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- a szakterület, valamint a szövetség tagjai érdekeinek képviselete 

- a tagok közötti egyeztetés és kapcsolattartás ellátása 

- a szövetség szempontjából releváns hazai és külföldi kutatási, fejlesztési, gyártási, 

kereskedelmi, gazdasági és társadalmi folyamatok folyamatos figyelemmel kísérése, 

- a tagok rendszeres tájékoztatása 

- hazai és nemzetközi szakmai képviselet ellátása 

- - párbeszéd és együttműködés a kormányzati szektor, valamint más szakmai szervezetek 

képviselőivel 

- programok, rendezvények, konferenciák szervezése, lebonyolítása;  

- felmérések, tanulmányok készítése; 

- oktatási, képzési anyagok, ismeretterjesztő anyagok kidolgozása; 

- oktatások, képzések szervezése, tartása; 

- tanulmányutak szervezése, lebonyolítása; 

- tudástranszfer, tapasztalatcsere elősegítése; 

- partnerkeresés, partnerek együttműködésének elősegítése; 

- projektek, mintaprojektek megszervezése, végrehajtása; 

- pályázatokon való részvétel, illetve azok előkészítése; 

- pályázatok kiírása;  

- részvétel, közreműködés más szervezetek, intézmények által szervezett tevékenységekben; 

- a célok eléréséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése; 

- a társadalmi célú tevékenységek végzésének népszerűsítése, terjesztése;  

- a társadalmi célú vállalkozások létrehozásának és működtetésének ösztönzése, elősegítése; 

- ernyőszervezeti szerep ellátása; 

- a szövetségi célok eléréséhez alkalmas egyéb feladatok végzése. (…) 

 

A szövetség közhasznú tevékenysége 

 

A Szövetség közhasznú tevékenysége a következő közfeladatok teljesítését közvetlenül vagy 

közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek 

kielégítéséhez: 

 A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 

törvény 10. § b)-c) pont: a kis- és középvállalkozások fejlesztése 

 2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5. § (3) 

pont: Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai 

stratégia kialakításában 

 Alaptörvény XV. cikk (4) bekezdés: az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás 

megvalósulásának segítése 

 2013.évi LXXVII. tv. a felnőttképzésről 1 § (2) és (3) bekezdések szerinti 
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felnőttképzési tevékenység 

 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 35. § (1)-(2): Népegészségügyi tevékenység: az 

egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, intézményrendszer; egészségfejlesztési, 

egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások 

 

 

 


