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JEGYZŐKÖNYV 
a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének  

2014. május 27-én 10.55 órától megtartott Közgyűléséről 

 

PROGRAM: 
 Elnöki megnyitó 

VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke 

 

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Vendégeink! 

A 2014. év első negyedévi munkánkról szóló tájékoztatót tartalmazó, és a 2013.évről szóló 

gazdasági előterjesztéseket tárgyaló, valamint az Alapszabályunkat érintő változtatásokról 

döntő Közgyűlésünket - a Meghívóban szerepelt felhívásnak megfelelően - az Elnökség 

összehívta. 

Tájékoztatom a megjelenteket, hogy az Elnökség, a Közgyűlés számára javasolt napirendet 

15 nappal ezelőtt kiküldte és elektronikus úton is közzétette. 

Tisztelt Közgyűlés! 

Az Elnökség által felkért és a mai napon 9.30.óra óta dolgozó Mandátumvizsgáló Bizottság 

elnöke jelezte számomra, hogy a megjelentek száma alapján közgyűlésünk a meghívóban 

jelzett első időpontban még nem volt határozatképes.  Ezért bejelentem most, hogy az 

elnökség a Meghívóban jelzett második időpontra, azaz 10.55.órára összehívta a 

Közgyűlésünket, így az - a megjelentek számától függetlenül - határozatképes.  

Mindezen előzmények után a Meghívóban is feltüntetett napirendi pontok alapján a 

Közgyűlés megkezdi munkáját.  Megkérem ezért a megjelent tagokat, hogy szíveskedjenek a 

Jelenléti ívet aláírni és valamennyien a helyüket elfoglalni. 

Bejelentem, hogy az Elnökség felhívására a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének feladatait 

Várkonyi Sándorné, a tagokét pedig Dr. Horn János és Janzsó Antal látja el, kérem a 

Közgyűlés fogadja el a Mandátumvizsgáló Bizottság összetételét. Megállapítom a 

kézfelemelések alapján, hogy a Közgyűlés a Mandátumvizsgáló Bizottság összetételét 

egyhangúan elfogadta. Várkonyi Sándorné a Közgyűlésnek bejelentette, hogy a jelenléti 

íveket 58 fő írta alá, akik valamennyien a GTTSZ tagjai. Mindezek alapján nincs akadálya 

annak, hogy a Közgyűlés döntésképesen megkezdje munkáját. 

Hasonlóképpen elmaraszthatatlan feladatunk a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-

hitelesítők megválasztása. Az Elnökség azt javasolja, hogy a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek 

válassza meg Elek Zsuzsannát, a GTTSZ főtitkárhelyettesét. A jegyzőkönyv-hitelesítők 

feladatainak ellátására pedig Beke Józsefet és Zemplényi Zoltánt javasoljuk.  

Megállapítom, hogy a Közgyűlés egyhangúan jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta Elek 

Zsuzsannát, míg jegyzőkönyv-hitelesítőknek pedig Beke József és Zemplényi Zoltán urakat. 
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A napirendi pontok megtárgyalásához átadom a szót Dr. Soós Tibor főtitkárhelyettes úrnak, 

akit egyúttal – az Elnökség nevében -  felkérek a közgyűlés levezető elnökének. 

 

 A Közgyűlés javasolt napirendjének elfogadtatása 

DR. SOÓS TIBOR ügyvéd, a GTTSZ jogi főtitkárhelyettese, a közgyűlés levezető 

elnöke felkéri a Mandátumvizsgáló Bizottságot, hogy a továbbiakban, szükség szerint 

lássa el a Szavazatszámláló Bizottság feladatait is. 

 

 

NAPIREND: 
1. A GTTSZ 2014. I. félévi tevékenységének szóbeli értékelése 

(lásd a közgyűlés előtt a helyszínen kiosztott, illetve a GTTSZ honlapján 

(www.gttsz.hu) olvasható 2014/1. számú Hírlevelet) 

Előadó: DR. TÓTH JÁNOS,  a GTTSZ főtitkára 

 

2. Gazdálkodási beszámolók 

a) A GTTSZ Ellenőrző Bizottságának jelentése a 2013. évi gazdálkodásról 

Előadó: LENGYEL TIBOR, az EB elnöke 

(lásd. a közgyűlés előtt a helyszínen kiosztott dokumentumot) 

b) A GTTSZ 2013. évi mérlegbeszámolója 

c) A GTTSZ 2013. évi közhasznúsági jelentése 

     DR. TÓTH JÁNOS, a GTTSZ főtitkára 

 

3. Alapszabály-módosítás 

Előadó: DR. SOÓS TIBOR 

 

4. Egyebek 

 

A levezető elnök megállapította, hogy a Közgyűlés a napirendeket egyhangúlag elfogadta, 

az Elnökség javaslatának megfelelően. 

 

1. napirend 

A GTTSZ 2014. I. félévi tevékenységének szóbeli értékelése 

(lásd a közgyűlés előtt a helyszínen kiosztott, illetve a GTTSZ honlapján 

(www.gttsz.hu) olvasható 2014/1. számú Hírlevelet) 

DR. TÓTH JÁNOS,  a GTTSZ főtitkára rövid kiegészítésében az írásbeli anyaghoz 

hozzáfűzte, hogy a GTTSZ tagozatai és területi szervei a 2014. év első felében 

munkaterveiknek megfelelően dolgoztak, és a nehéz gazdasági körülmények közepette 

is bizakodásra ad okot az, hogy a rendezvényeken nagyszámú érdeklődő jelent meg. 

Az Elnökség folytatni kívánja a „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban?” 

című rendezvénysorozatot, amely a mai napon Andor László úr előadásával 2005 óta 

ezen a címen a 100. konferenciát tartottuk meg. Jól sikerültek az ún. tematikus 

előadások is, amelyek a tagozatok jó előkészítő munkáját dicsérik.  

A Közgyűlés a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 

 

 

http://www.gttsz.hu/
http://www.gttsz.hu/
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2. napirend 

Gazdálkodási beszámolók 

a) A GTTSZ Ellenőrző Bizottságának jelentése a 2013. évi gazdálkodásról 

Előadó: LENGYEL TIBOR, az EB elnöke 

(lásd. a közgyűlés előtt a helyszínen kiosztott dokumentumot) 

b) A GTTSZ 2013. évi mérlegbeszámolója 

c) A GTTSZ 2013. évi közhasznúsági jelentése 

     DR. TÓTH JÁNOS, a GTTSZ főtitkára 

A levezető elnök tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a kialakult tárgyalási rendnek 

megfelelően a napirend résztémái felett egyszerre nyitunk vitát, és ennek megfelelően 

megadta a szót Lengyel Tibornak. 

Az EB elnöke külön-külön tárgyalta a 2013. évi mérlegbeszámolót és a közhasznúsági 

jelentést. Összegzésében a bevételeket meghatározó 11.673ezer forint összeget és a 

kiadások 11.628ezer forint összegét, és az így keletkezett 45ezer forint nyereséget 

reális adatszolgáltatásokon alapuló, korrekt beszámoló adatként értékelte szóbeli 

kiegészítésében. Megállapította, hogy a pénzügyi dokumentumok a vonatkozó 

jogszabályokban és a GTTSZ Alapszabályában előírtaknak megfelelően készültek el. 

A Közgyűlés figyelmébe ajánlotta azokat azzal, hogy mind a mérlegbeszámoló, mind 

a közhasznúsági jelentés elfogadását az Ellenőrző Bizottság javasolja a Közgyűlésnek. 

Dr. Tóth János, a GTTSZ főtitkára bejelentette, hogy az írásban kiadott és 2014. május 

05. napján mindenkihez eljuttatott beszámolóhoz és a közhasznúsági jelentéshez 

szóbeli kiegészítést az Elnökség nem kíván fűzni, az abban szereplő adatokat 

felelősséggel vállalják. 

A levezető elnök ezután a gazdasági beszámolók feletti vitát megnyitotta. 

A Közgyűlés tagjai hozzászólást nem kívántak tenni, ezért a jelentéseket egyenként 

szavazásra bocsátotta. 

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a GTTSZ 2013. évi mérlegbeszámolóját. 

A Közgyűlés ugyancsak egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

GTTSZ 2013. évi közhasznúsági jelentését is. 

A levezető elnök megköszönte az Ellenőrző Bizottság alapos munkáját, és tolmácsolta 

az Elnökség felé a Bizottság elismerését a törvényes és eredményes munkavégzésért. 

 

3. napirend 

Alapszabály-módosítás 

DR. SOÓS TIBOR tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az elmúlt két esztendőben 

egyrészt teljesen új törvény született a civil szervezetekről, másrészt a Szövetség 

tagságát illetően 2013. decemberében egy olyan új szabályozás született a törvény 

módosításával, amely nem teszi lehetővé a jövőben azt, hogy a Szövetségnek 

természetes személy tagjai legyenek. A változások másik csoportja a Szövetség 

közhasznúságának megőrzéséhez kapcsolódik, amely kapcsán bejelentette, hogy az 

Elnökség a közhasznú minősítés további fennmaradását célozta meg. Javasolta a 

Közgyűlésnek, hogy az eredményes munka érdekében az Alapszabály-módosítását 

fejezetenként végezzék el. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

A levezető elnök az I. fejezet kapcsán a Preambulum-ra és az Európa Parlament-i 

választásokra, mint szövegváltozásra hívta fel a figyelmet. 

A Közgyűlés hozzászólás, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Alapszabály I. 

fejezetének módosítását egyhangúlag elfogadta. 

Az Alapszabály II. fejezetében a közhasznú tevékenység jogszabályok által 

meghatározott tartalma került meghatározásra, amelyet a Közgyűlés ugyancsak 

egyhangú szavazással elfogadott. 
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Az Alapszabály III. fejezetében a levezető elnök felhívta a Közgyűlés figyelmét arra, 

hogy a 2011. évi CXXV. törvény 4. §. /3./ bek. alapján nem lehetnek a Szövetségnek 

természetes személy tagjai. Kétségtelen, hogy az Új Polgári Törvénykönyv 

egyesületekről szóló rendelkezései diszpozitívak, és lehetne olyan döntést is hozni, 

hogy a Közgyűlés a Szövetséget olyan egyesületnek tekinti, amelynek lehetnek 

természetes tagjai is, azonban a Civil törvény 2013. decemberi módosítása óta az 

előbbi jogszabályhely szerint erre nincs lehetőség. Kérte a Közgyűlés felhatalmazását 

arra, hogy ezt a változtatást – megszavazása esetén – az Elnökség úgy ültesse át a 

gyakorlatba, hogy vizsgálja meg a jelenlegi természetes személyek esetleg pártoló 

tagként történő nyilvántartásba vételét, ha azt ők kérik. Elvi lehetőségként jelezte, 

hogy a Közgyűlés dönthet úgy is, hogy nem változtat, mivel azonban a természetes 

személyek tagsága a törvény erejével szűnik meg, ezért ezt a lehetőséget nem 

javasolja. 

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Elnökség javaslatát arra 

vonatkozóan, hogy a Szövetségnek a jövőben csak jogi személy tagjai lesznek, 

egyhangúan elfogadta. 

Az Alapszabály IV. fejezetében a Közgyűlés a 4.2. pontra vonatkozó kettő kiegészítést 

egyhangúan elfogadta. 

Az Alapszabály V. fejezetének azon kiegészítését, hogy az Elnökség tagjai a 

továbbiakban az egyesület vezető tisztségviselői, továbbá az Ellenőrző Bizottságra 

vonatkozó törvényi pontosítások szövegét a Közgyűlés egyhangúan elfogadta. 

A Közgyűlés megállapította, hogy a VI.-VII. fejezetre vonatkozóan az Elnökség nem 

tett módosítási javaslatokat, ezért csak a záró rendelkezések időtartam és irányítószám 

módosításaival foglalkozott, és azt egyhangúan elfogadta. 

A levezető elnök a fejezetek megszavazását követően felkérte a Közgyűlést, hogy 

szavazzon az Alapszabály egészéről, azaz a teljes szövegről a módosításokkal együtt. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés a GTTSZ Alapszabályát a mai napon megtörtént 

módosításokkal, együttes szerkezetben, egyhangúan megszavazta. 

 

4. napirend 

Egyebek 

A levezető elnök jelezte, hogy a Szövetség Elnökségének nincs bejelentenivalója, és 

felkérte a tagságot, hogy javaslatot, bejelentést azzal tegyen, hogy a napirend 

keretében nincs lehetőség határozathozatalra. 

Pálos László javasolta, hogy az Elnökség a természetes személy volt tagok számára 

vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy ők a továbbiakban pártoló tagokként 

támogassák a Szövetség munkáját. 

Serédi Béla kiemelésre méltónak tartotta, hogy az Elnökség a már jelzett előadás-

sorozaton túl 2013. évben is olyan konferenciákat, tájékoztatókat szervezett a tagság 

számára, amelyeken állami vezetők és szakmájuk elismert szakemberei felkészülten és 

nagy érdeklődést keltve tartottak előadásokat, amelyeket a jövőben is folytatandónak 

ítélt, és amelyekért köszönetét nyilvánította a Szövetség Elnökségének. 

A levezető elnök ezután a Közgyűlés ún. hivatalos részét befejezettnek nyilvánította, 

és visszaadta a szót Valenta László elnök úrnak. 

 

 

 Zárszó 

VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke jelezte a Közgyűlésnek, hogy a mai napon 

személyi kérdések azért nem szerepeltek a Közgyűlés napirendjén, mert a 

megválasztott tisztségviselőknek 2015. november 22. napjáig érvényes megbízásuk 
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van, és valamennyien új Elfogadó és Összeférhetetlenségi írásbeli nyilatkozatot tettek, 

az új Civil törvénynek megfelelően. 

Bejelentette, hogy az elnöki főtanácsadó, Beke József számára a belügyminiszter több 

évtizedes kiemelkedő társadalmi munkája elismeréseként oklevelet és tárgyjutalmat 

küldött, és egyúttal személyes köszönetét és kifejezte a GTTSZ elnöke a számára 

nyújtott segítségért és átadta a belügyminiszter tárgyjutalmát. 

 

Valenta László elnök úr bejelentette, hogy az Elnökség az elmúlt évtized valamennyi 

beszámolójához és változás-bejelentéséhez hasonlóan előzetesen felkérte Dr. Soós 

Tibor főtitkárhelyettes urat, hogy Ügyvédi Irodája a változás-bejelentést a Fővárosi 

Törvényszék Társadalmi Szervezetek Nyilvántartásába  tegye meg, valamint az 

Elnökség pedig a beszámolókat szintén juttassa el az Országos Bírósági Hivatalhoz. 

Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy elképzelhető egy nyári közgyűlés is a jövőben, 

amennyiben a Fővárosi Törvényszék az Alapszabály módosítása kapcsán azt 

szükségesnek látja. Kérem ebben megértésüket. 

Az Elnökség nevében maga is azt kérte, hogy az ország jelenlegi, nem könnyű 

helyzetében, amikor minden szellemi és anyagi erő mozgósítása szükséges, a GTTSZ 

tagjai a jövőben is álljanak a Szövetség céljainak megvalósítása mellé, s támogassák 

saját teljesítményükkel azok megvalósítását. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

   Elek Zsuzsanna 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beke József     Zemplényi Zoltán 

         jegyzőkönyv hitelesítő    jegyzőkönyv hitelesítő 


