
 
 

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, 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 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,  

pártoló 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 

2014. november 19-én (szerdán) 13.00 órakor tartja  

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: 
2014. november 19. (szerda) 

13.00 óra 

 

 

Részvételére számítunk! 
 

 

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

             a GTTSZ elnöke                         a GTTSZ főtitkára     



 

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 2014. november 19-én  

13.10 órára újból összehívja. 

 

JELENTKEZÉSI CÍM: 
GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS 

TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE 

1012 Budapest, Logodi u. 22-24. 

Tel/Fax: 201-87-37 

e-mail: gttsz@gttsz.hu  
 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 
2014. november 17. 

 

 

MEGHÍVOTTAK: 
a GTTSZ pártoló és jogi tagjai 

 

 

 

 

KÉRJÜK AZ ELŐZETES REGISZTRÁCIÓT! 

 
PROGRAM 

 

 
Elnöki megnyitó 

VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke 

 

 

A közgyűlés javasolt napirendjének elfogadtatása 

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

levezető elnöke 

 

 

NAPIREND: 
 

1) Az Alapszabály módosítása a Fővárosi Törvényszék felhívásának 

megfelelően. (Elnökségi javaslat.) 

Az Alapszabály módosításának tervezete 2014. november 3-tól a 

GTTSZ székhelyén (1012 Budapest, Logodi u. 22-24.) bármikor 

elolvasható. 

Előadó: DR. SOÓS TIBOR 

 

2) Egyebek 

Előadó: DR. TÓTH JÁNOS, a GTTSZ főtitkára 

 

 

 

Zárszó: 

VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke 
 

 


