
 
A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége 

a vállalkozás, a gazdaság, a gazdálkodás  

(ipar, pénzművelet, kereskedelem, szolgáltatás, közhivatal)  

területein tevékenykedő közgazdasági, pénzügyi,  

gazdasági, műszaki szakemberek, szervezetek,  

önkormányzati elven működő, országos hatáskörű  

tudományos, szakmai, érdekfeltáró, érdekképviseleti és érdekegyeztetési 

közhasznú, nonprofit, társadalmi szervezet. 

 

 

A Szövetség célja 

A gazdaság és a tudomány élénkítése, fejlesztése  

érdekében az értékek termelésének, védelmének  

(ipar, mezőgazdaság, szolgáltatás, kereskedelem,  

hon- és rendvédelem, oktatás, állami vagyonkezelés, igazságszolgáltatás), 

az innovációnak, a finanszírozási problémák megoldásának (bank, deviza, 

hitel, vám, adó, biztosítás),  

a tulajdonlásnak, az információcserének és tájékoztatásnak,  

a munkahelyek megteremtésének, az európai integrációnak és a Kárpát-

medencei együttműködésnek, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos 

nemzetközi tevékenységnek az elősegítése. 

 

 

A GTTSZ közhasznú non-profit szervezet,  

ezért rendezvényeinek látogatottságát a szakemberek  

részére részvételi díj nélkül teszi lehetővé,  

szponzorok támogatásával. Fontosnak tartja  

a tudományos-szakmai ismeretek közvetítését,  

a szakemberek véleményeinek és javaslatainak  

hasznosítását a döntés-előkészítő, döntéshozó szervezetek,  

egyéni és jogi tagok, de valamennyi,  

a téma iránt érdeklődő szakember részére. 
 

Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége 

 

MEGHÍVÓ 

 
Tisztelt Tagtársunk, Tisztelt Partnerünk! 

 
Értesítjük, hogy a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége 

2015. május 14-én (csütörtökön) 11.30 órakor tartja  

ÉVES KÖZGYŰLÉSÉT,  
melyre Önt (akadályoztatása esetén személyes képviselőjét)  

tisztelettel meghívjuk, részvételére számítunk. 

 

 

A Közgyűlés helye: 
Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér 

II. emeleti előadó-terem 

1067 Budapest VI., Eötvös u. 10.  

(megközelíthető: az M1-es, illetve a 4-es, 6-os villamos  

Oktogon megállójától gyalogosan) 

 

A Közgyűlés ideje: 
2015. május 14. (csütörtök) 

11.30 óra 

 

 

Részvételére számítunk! 
  

 

Valenta László s.k.                Dr. Tóth János s.k. 

             a GTTSZ elnöke                         a GTTSZ főtitkára     



A KÖZGYŰLÉS PROGRAMJA 

 
Elnöki megnyitó 

VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke 

 

 

A Közgyűlés javasolt napirendjének elfogadtatása 

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

levezető elnöke 

 

Ha az Alapszabály alapján összehívott Közgyűlésen 

a tagok nem jelennek meg a határozatképességhez 

szükséges számban, 15 napon belül ugyanazzal 

a tárgysorozattal újabb Közgyűlést kell összehívni. 

Az újból összehívott Közgyűlés az eredeti napirendben 

felvett kérdésekben, a megjelentek számára 

tekintet nélkül határozatképes, 

 ha a fentiekről a tagokat már előre tájékoztatták. 

Amennyiben nem lesz határozatképes a Közgyűlés,  

az Elnökség az újabb Közgyűlést 2015. május 14-én  

11.45 órára újból összehívja. 

 

MEGHÍVOTTAK: 

a GTTSZ jogi tagjainak képviselői és a természetes személy 

támogatók, valamint a Szövetséggel együttműködő Társadalmi Egyesülések 

Országos Szövetségének és más partnerszervezeteinek képviselői 

 
A közgyűlési szavazások miatt kérjük, hogy a jogi személy tagok 

törvényes képviselői jelenjenek meg, vagy  szabályos Meghatalmazással 

képviseltessék szervezetüket. 

 

NAPIREND: 
 

 

1) A GTTSZ 2015. I. félévi tevékenységének szóbeli és írásos 

értékelése 

(lásd. a Közgyűlés előtt a helyszínen kiosztott és a GTTSZ 

honlapján (www.gttsz.hu) olvasható 2015/1. számú Hírlevelet) 

Előadó: DR. TÓTH JÁNOS, a GTTSZ főtitkára    

 

 

2) Gazdálkodási beszámolók 

a.) A GTTSZ Ellenőrző Bizottságának jelentése a 2014. évi 

gazdálkodásról 

Előadó: LENGYEL TIBOR, az EB elnöke 

(lásd. a közgyűlés előtt a helyszínen kiosztott dokumentumot) 

b.) A GTTSZ 2014. évi mérlegbeszámolója és annak közhasznúsági 

melléklete 

DR. TÓTH JÁNOS, a GTTSZ főtitkára 

 

 

3) A Szövetség Alapszabályának szükség szerinti módosítása, személyi 

kérdésekben döntés 

Előadó: DR. SOÓS TIBOR főtitkárhelyettes 

 

 

4) Egyebek 

 

 

Zárszó: 

VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke 

 

Büfé 

http://www.gttsz.hu/

