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A GTTSZ KONFERENCIÁT,
MAJD EZT KÖVETŐEN KÖZGYŰLÉST TART
2015. MÁJUS 14-ÉN

MEGHÍVÓ
A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége
a Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége közreműködésével
tisztelettel meghívja Önt/akadályoztatása esetén személyes képviselőjét
a „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban, a globális világban?”
című előadás- és vitasorozat
SZÁZTIZEDIK
konferenciájára, melynek témája:

„Tudomány és innováció a változó világunkban
(mit tehet a GTTSZ?)”
A konferenciát követően a GTTSZ Közgyűlést tart.
A konferencia ideje:
2015. május 14. (csütörtök) 10.00 – 11.30 óráig
A konferencia helye:
Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér II. emeleti előadó-terem
1067 Budapest VI., Eötvös u. 10.
(megközelíthető: az Oktogontól gyalogosan)
Az előadás- és vitasorozaton a részvétel térítésmentes!
JELENTKEZÉSI CÍM:
GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE
1012 Budapest I., Logodi u. 22-24.
Tel/Fax: 201-87-37
e-mail: gttsz@gttsz.hu
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2015. május 12.
KÉRJÜK AZ ELŐZETES REGISZTRÁCIÓT!
A GTTSZ közhasznú non-profit szervezet, ezért rendezvényeink látogatottságát a
szakemberek részére részvételi díj nélkül, szponzorok támogatásával tesszük lehetővé.
Fontosnak tartjuk a tudományos-szakmai ismeretek közvetítését, a szakemberek
véleményeinek, javaslatainak hasznosítását a döntés-előkészítő, döntéshozó szervezetek,
pártoló, jogi tagok és valamennyi, téma iránt érdeklődő szakember részére.
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A KONFERENCIA PROGRAMJA
Megnyitó: VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke
Előadás
„Tudomány és innováció a változó világunkban (mit tehet a GTTSZ?)”
Előadó: KROÓ NORBERT akadémikus, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia
volt alelnöke, a GTTSZ Kutatás-fejlesztési Tagozatának elnöke
Hozzászólások, kérdések
Zárszó

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

MEGHÍVOTTAK:
a GTTSZ jogi tagjainak képviselői és a természetes személy támogatók, valamint
a Szövetséggel együttműködő Társadalmi Egyesülések Országos Szövetségének és más
partnerszervezeteinek képviselői
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.
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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

NAPIREND:
1. A GTTSZ 2015. I. félévi tevékenységének szóbeli értékelése (lásd. a Közgyűlés előtt a
helyszínen kiosztott, illetve 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

A közgyűlési szavazások miatt kérjük, hogy a jogi személy tagok törvényes
képviselői jelenjenek meg, vagy szabályos Meghatalmazással képviseltessék
szervezetüket.

Részvételére számítunk!

Valenta László s.k.
a GTTSZ elnöke

Dr. Tóth János s.k.
a GTTSZ főtitkára
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„HOGYAN TOVÁBB MAGYARORSZÁG
AZ EURÓPAI UNIÓBAN,
A GLOBÁLIS VILÁGBAN?”
című konferencia-, előadás- és vitasorozat folytatása
Százötödik előadás és vita:
„Gazdaság és költségvetés 2015”
(2014. december 2., Budapest)
A konferencia helyszíne:
Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér
A rendezvény programja:
Megnyitó: VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke
Előadás:
„Gazdaság és költségvetés 2015”
Előadó: DR. KOVÁCS ÁRPÁD egyetemi tanár, a Költségvetési Tanács elnöke
Hozzászólások, kérdések
Zárszó: VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke

A rendezvény közreműködője:
Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége
Az előadásról készített videofelvétel és a prezentáció megtekinthető a Szövetség
www.gttsz.hu honlapján.
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Százhatodik előadás és vita:
„A közteherviselés modernizációja”
(2015. február 11., Budapest)
A konferencia helyszíne:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó és Vám Főigazgatóság
A rendezvény programja:
A konferencia levezető elnöke, bevezetőt mond: PROF. DR. LENTNER CSABA, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem tanszékvezető tanára, a GTTSZ főtitkárhelyettese
Előadások:
„Új lehetőségek és módszerek a közteherviselés ellenőrzésére”
Előadó: DR. VARGA ÁRPÁD, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökhelyettese
Kávészünet
„Az adóigazgatás informatikai támogatása”
Előadó: VÁGUJHELYI FERENC, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökhelyettese
Hozzászólások, kérdések
Zárszó: PROF. DR. LENTNER CSABA, a konferencia levezető elnöke

A rendezvény közreműködője:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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Közteherviselés modernizációja szakmai konferencia
A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
közös szervezésében 2015. február 11-én került megrendezésre „A közteherviselés
modernizációja” című szakmai konferencia, amely a GTTSZ „Hogyan tovább Magyarország
az Európai Unióban, a globális világban” konferencia sorozatának 106. rendezvénye volt.
Dr. Varga Árpád, a NAV társadalmi kapcsolatokért felelős elnökhelyettese, a közteherviselés
aktuális kihívásait, és adóhivatal eddig elért szakmai eredményeit ismertette. Míg, Dr.
Vágujhelyi Ferenc, informatikáért felelős elnökhelyettes az ellenőrzések informatikai
fejlesztéseiről, és a belőlük fakadó hatékonyság javulásról szólt a népes hallgatóságnak,
köztük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak.
A tudományos rendezvényt levezető Prof. Dr. Lentner Csaba, a GTTSZ főtitkár-helyettese,
zárszavában kiemelte, hogy az adóhatóság szakszerű munkája jelentős mértékben hozzájárult
Magyarország pénzügyi konszolidációjához. Az állami kiadások folyamatos, és határidőben
történő biztosításához a Nemzeti Adó és Vámhivatal tevékenysége prioritást élvez,
hangsúlyozta a főtitkár-helyettes.
A szakmai rendezvényt követően az résztvevők megtekintették a NAV székházban található
adótörténeti kiállítást.
Prof. Dr. Lentner Csaba s.k.
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezető tanára, a GTTSZ főtitkárhelyettese
Az előadásokról készített videofelvételek és a prezentációk megtekinthetőek a Szövetség
www.gttsz.hu honlapján.

Százhetedik előadás és vita:
„Egészséges Magyarország 2014-2020”
(2015. február 26., Budapest)
A konferencia helyszíne:
Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér
A rendezvény programja:
Megnyitó: VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke
A konferencia levezető elnöke: DR. ARGAY LÁSZLÓ, a Magyar Magánkórházak Egyesületének
elnöke
Előadások:
„Egészségügyi Ágazati Stratégia”
Előadó: DR. ZOMBOR GÁBOR egészségügyért felelős államtitkár
„Munkahelyi egészségvédelem és munkabiztonság; Járványügyi és élelmiszer-higiénia
Magyarországon, a magyar hagyományok és az EU-szabályozásához alkalmazkodva”
Előadó: DR. ÜTŐ ISTVÁN főorvos
Hozzászólások, kérdések
Zárszó
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A KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA

A résztvevőket Valenta László, a GTTSZ elnöke üdvözölte. Levezető elnöki –
moderátori teendőket Dr. Argay László, a Magyar Magánkórházak Egyesületének elnöke látta
el.
Az egészségügyi kormányzat átfogó programját Dr. Zombor Gábor egészségügyért
felelős államtitkár ismertette. Prezentációjában részletes tájékoztatást adott az Egészségügyi
Ágazati Stratégiáról. Rendkívül szimpatikus módon őszinte és határozott válaszokat adott a
jelentős számban feltett kérdésekre. Köszönettel vette a szakmai hozzászólásokat,
javaslatokat.
A záró előadás Dr. Ütő István főorvostól hangzott el. Kiemelten kezelte a
magyarországi munkahelyi egészségvédelmi, járványügyi és élelmiszer-higiéniai területeket.
Az orvos-szakmaiság prioritásából kiindulva vizsgálta az EU-szabályozáshoz való
alkalmazkodás során felmerülő kérdéseket.
Csényi Sándor s.k.
a Fővállalkozók Magyarországi Szövetségének képviselője
Az előadásokról készített videofelvételek és a prezentációk megtekinthetőek a Szövetség
www.gttsz.hu honlapján.
A rendezvény közreműködője:
Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége
A rendezvény támogatója:
AA-MED Orvosi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
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Száznyolcadik előadás és vita:
„Gazdasági perspektívák a Kárpát-medencében 2015 tavaszán”
(2015. február 26., Nagykanizsa)
A konferencia helyszíne:
Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz
A rendezvény programja:
Megnyitó: JANZSÓ ANTAL ny. címzetes igazgató, a GTTSZ Nyugat-dunántúli Regionális
Szervezetének elnöke
Köszöntő: DÉNES SÁNDOR Nagykanizsa MJV polgármestere
Előadás:
„Gazdasági perspektívák a Kárpát-medencében 2015 tavaszán”
Előadó: DR. KOVÁCS ÁRPÁD egyetemi tanár, a Költségvetési Tanács elnöke
Kérdések - konzultáció
Zárszó: DR. POLAY JÓZSEF, a Magyar Közgazdasági Társaság nagykanizsai elnöke

POZITÍV RÉGIÓS KILÁTÁSOK
A Gazdálkodási Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ), a Nagykanizsa és Térsége
TISZK Nonprofit Kft., valamint a Magyar Közgazdasági Társaság által szervezett „Hogyan
tovább Magyarország az Európai Unióban, a globális világban?” című előadás- és vitasorozat
108. szakmai fórumára a Pannon Egyetem kampuszán került sor. A szimpózium a „Gazdasági
perspektívák a Kárpát-medencében 2015 tavaszán” címet viselte, meghívott előadója pedig
dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék korábbi és a Költségvetési Tanács mostani
elnöke, egyetemi tanár volt.
Janzsó Antal, a GTTSZ regionális elnöke és dr. Birkner Zoltán, a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampusz igazgatója köszöntője után a pénzügyi szakember biztató jövőt vázolt
fel a következő évek Magyarországának pénzügyi-gazdasági kilátásairól. A kérdést a térségbe
ágyazva vizsgálta. Elöljáróban rámutatott: egy ország költségvetésének helyzetét, állapotát
jelentősen befolyásolja, hogy milyen a világ, azaz a makrogazdasági környezet. A
prognózisok most azt feltételezik, hogy a világban nagy kilengések, változások nem várhatók
és az egyes országok, pénzügyi kormányzatok is minden tőlük telhetőt megtesznek a stabilitás
érdekében. Az Európai Bizottság prognózisa szerint a Kárpát-medencében és a térségben
rövid nyugtalan időszak után egy irányba tartó mozgás alakul ki. Ha ez valóban bekövetkezik,
a Kárpát-régió erőteljesebb, jobb pozíciót harcolhat ki magának az Európai Unióban. Az
elmúlt időszak tükrében látható, hogy a legnagyobb fejlődést Lengyelország produkálta,
Románia sem szerepelt rosszul, Magyarország pedig egészen kivételes teljesítményt nyújtott
tavaly. Ennek oka a mezőgazdaság kimagasló produktuma, az uniós források kiváló
felhasználása és az autóipar felfutása. A növekedés szintje a térségben 3 százalék körül
alakulhat, ami már a kisember szintjén is érzékelhető javulást jelent. Magyarország a térség
fejlődésének a motorja lehet, hiszen a legpesszimistább várakozások szerint is biztosított a
fenntartható fejlődés. Mert – ahogy fogalmazott – „hosszú ideje 2014 volt az első év, amikor
abból éltünk meg, amit évközben megtermeltünk.”
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Dr. Kovács Árpád előadását konzultáció követte. A 103 fős hallgatóság komoly érdeklődést
mutatott a téma iránt. Az elnök úr délután meglátogatta a Hidrofilt üzemet, amely jelentős
pályázati összeggel bővítette termelési tevékenységét és a víztisztítással kapcsolatos kutatási
központot hozott létre, amelynek működését a Pannon Egyetem, annak kanizsai kampusza és
megyei jogú városunk önkormányzata is támogatja. Rendezvényünknek jelentős visszhangja
volt a helyi írott és elektronikus sajtóban.
Janzsó Antal s.k. és Mérksz Andor s.k.
a GTTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Szervezetének elnöke és társelnöke

A rendezvény közreműködői:
Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft.
Magyar Közgazdasági Társaság
A Kanizsa TISZK küldetése a város és a régió képzéseinek, szakmacsoportjainak
összehangolása révén a szak- és felnőttképzés integrált fejlesztése. A Kanizsa TISZK célja az
élethosszig tartó tanulás feltételeinek megteremtése, a szakképzés minőségének javítása, a
szakképzés és a munkaerő-piac közti összhang megteremtése.

Az előadásról készített videofelvétel és a prezentáció megtekinthető a Szövetség
www.gttsz.hu honlapján.
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Százkilencedik előadás és vita:
„A villamosenergia-rendszer kapacitásfejlesztésének kérdései”
(2015. április 9., Budapest)
A konferencia helyszíne:
Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér
A rendezvény programja:
Megnyitó: HATVANI GYÖRGY, a GTTSZ Energiatagozatának elnöke, a konferencia
levezető elnöke
Előadások:
„A Paksi Atomerőmű hosszú távú szerepe a magyar energetikában”
Előadó: DR. ASZÓDI ATTILA kormánybiztos
„A Mátrai Erőmű és a lignit jövőbeni szerepe a hazai villamos-energia termelésben”
Előadó: DR. VALASKA JÓZSEF, a Mátrai Erőmű Zrt. IG elnöke
Kávészünet
„Nemzetközi erőmű-építési trendek”
Előadó: DR. KISS CSABA, az Alstom Hungária Zrt. erőmű szerviz üzleti egységének
ügyvezető igazgatója
Vita, konzultáció
A konferencia értékelése, zárszó: HATVANI GYÖRGY, a konferencia levezető elnöke
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A KONFERENCIA ÁLLÁSFOGLALÁSA
A konferencia előadásai a magyar villamosenergia-rendszer két meghatározó hazai erőműve a
Paksi Atomerőmű és a Mátrai Erőmű hosszú távú szerepét és fejlesztési lehetőségeit
ismertették, valamint egy széleskörű nemzetközi kitekintést kaptunk az erőműépítések
várható trendjéről.
Az elhangzott előadások, valamint a lefolytatott vita alapján az alábbi észrevételeket tartjuk
szükségesnek lerögzíteni:
A magyar villamosenergia-rendszer egyre inkább kapacitáshiányossá válik, ami a 2020-as
évek második felében már komoly ellátásbiztonsági problémát jelenthet. Ezért üdvözölhető a
Paksi Atomerőmű hosszú távú kapacitás-fenntartását megvalósító döntés. A villamosenergiarendszer kapacitásfejlesztésének „atomenergia, vagy megújuló energiaforrások”
megközelítése helytelen. Ezek ugyanis nálunk nem lehetnek alternatívái egymásnak, mindkét
fejlesztési lehetőséggel élni kell.
Meg kell teremteni a paksi új blokkok rendszerbe illeszthetőségének feltételeit. A tervezett új
Paks-Albertirsa 400 kV-os távvezeték összeköttetéssel várhatóan kellő biztonsággal
megoldódik az erőműben termelt villamos energia mindenkori biztonságos kiszállítása.
Ugyanakkor az új blokkok üzembekerülésével továbbra is komoly problémát jelent a
szükséges mennyiségű, rugalmasan igénybe vehető rendszerszabályzó energia biztosítása.
Ennek érdekében szükségesnek tartjuk ismételten felülvizsgálni a hazai szivattyús- tározós
erőmű létesítésének lehetőségeit.
A Mátra-Bükk térségében meglévő lignitvagyon hosszú távú hasznosítása egyre több
problémával küzd. A jelenlegi blokkok legfeljebb 2025-26-ig tudnak üzemelni. Ezek retrofitja
sem műszakilag, sem gazdaságilag nem látszik reális alternatívának. Az u.n. Oxifuel
technológia fejlesztése világszerte megtorpant. Egy új „hagyományos” kb. 500 MW
teljesítményű, jó hatásfokú blokk létesítése lehetne az optimális megoldás, azonban az európai
dekarbonizációs tervek miatt szigorodó CO2 emissziós szabályozás következtében egyenlőre
nem látszik az ezt célzó bármilyen befektetői hajlandóság. Szükségesnek látjuk megvizsgálni
az állami szerepvállalás lehetőségeit a potenciálisan kiaknázható hazai energiaforrás, a lignit
hosszú távú hasznosíthatósága érdekében.
Hatvani György s.k.
a GTTSZ Energiatagozatának elnöke
Az előadásokról készített videofelvételek és a prezentációk megtekinthetőek a Szövetség
www.gttsz.hu honlapján.
A konferencián elhangzott felszólalások közül figyelemre méltó Dr. Freud Gézáné, Wágner
Anna Mária gyémántdiplomás fizikus és aranydiplomás elektromérnök véleménye, melyet
olvasóink figyelmébe ajánlunk szintén a Szövetség honlapján.

A rendezvény közreműködője:
Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége

A rendezvény támogatója:
Mátrai Erőmű Zrt.
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A 2014. DECEMBERI HÍRLEVÉL
MEGJELENÉSE ÓTA ELTELT IDŐSZAK
EGYÉB KONFERENCIÁI
„A HADI- ÉS BIZTONSÁGI IPAR A HONVÉDELEM,
A RENDVÉDELEM ÉS A MAGÁNBIZTONSÁG
SZOLGÁLATÁBAN” CÍMŰ KÉTNAPOS KONFERENCIA
FEBRUÁR 25-26-ÁN
A konferencia közreműködői: GTTSZ, MRTT, Biztonságpiac.hu
A konferencia helyszíne: ORFK Székház
A konferencia fővédnökei: DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter és DR. HENDE
CSABA honvédelmi miniszter.
A konferencia védnöke: PAPP KÁROLY r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány.
A konferencia társelnökei: VALENTA LÁSZLÓ, DR. JANZA FRIGYES és RADVÁNYI
RÓBERT.
A „Biztonságpiac 2015” című konferencián az állami szervezetek és a
magánbiztonsági piac meghatározó vezetői értékelték a biztonság helyzetét és különböző
aspektusait az elmúlt esztendő eseményeinek tükrében. A rendezvényen a
Belügyminisztérium, a honvédelmi tárca, a rendőrség, a katasztrófavédelem, valamint a
magánbiztonsági ágazat prominens vezetői és döntéshozói áttekintették az év magán-, a civil
és a közbiztonsággal kapcsolatos eseményeit, trendjeit és kilátásait. A tavalyi konferencia
sikerére és pozitív szakmai fogadtatására tekintettel a szervezők idén már kétnapos
eszmecserére invitálták a biztonsági ágazat és védelmi ipar szereplőit.
A konferencia összefoglaló videója megtekinthető a Szövetség www.gttsz.hu honlapján.
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A TESZ ÉS A GTTSZ SZAKMAI FÓRUMA
FEBRUÁR 26-ÁN
A Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége és a Gazdálkodási és Tudományos
Társaságok Szövetsége együttes szakmai konferenciát rendezett, melyre valamennyi
együttműködő civil szervezet képviselőjét meghívta.
A konferencia előadója: PROF. DR. KEMÉNY LÁSZLÓ
Az előadás témaköre: A hazai és nemzetközi társadalmi viszonyok

AZ ELŐADÁS VEZÉRGONDOLATAI AZ ALÁBBIAK VOLTAK:
1. A tudományos-technikai forradalom érvényesülése: az emberi munkafunkciók technikában
való tárgyiasulásának civilizációs folyamatában eljutottunk a robotizáció időszakába, amikor
az ember átszármaztatja valamennyi munkafunkcióját az automatáknak, robotoknak.

1. A munkatárgy közvetlen megmunkálásának a funkciója:
2. Eszközfunkciók (az eszközök irányítása, mozgató funkció):
3. Gépi irányítási funkciók:
a. a gépek irányításának funkciói:
b. a technológiai folyamatok irányításának funkciói:
c. a teljes termelés irányításának funkciói:
Új társadalom irányába haladunk: Tudástársadalom
Kérdések:
- mi lesz az emberrel?
- hol és mit fog csinálni?
- miként lehet összhangot teremteni a kibontakozó posztindusztriális fejlődés és
az emberek szociális ellátottságának biztonsága között?
Foglalkoz(tat)ási problémák;
Tudáshoz jutás kérdései;
Szociális biztonság: egyéni és társadalmi felelősség;
Tudástulajdon.

2. A kölcsönös függőség nemzetközi erőviszonyai:
- Kétpólusú világ a hidegháború idején
- A poszthidegháborús folyamat szakaszai
3. Az egységesen kapitalistává lett világ dilemmái
- Miként változott a világ azóta, hogy a Szovjetunióból Oroszország és
14 új állam lett?
- Mit eredményezett a világban (Európában) a kelet-közép-európai
országok rendszerváltása?
- Miként fogadta a világ Oroszországot és a 14 posztszovjet államot?
- Miként fogadta a világ a kelet-közép-európai országokat új
állapotukban?
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4. Nehezen azonosítható válság folyamatok, események zajlanak ma a világban:
 a válság nem független fenomén, a világban, az egyes régiókban, országokban
konkrétan nyilvánul meg, de mindenütt jelentősen befolyásolja a helyzetet, a
folyamatokat;

5. Pénzügyi-gazdasági-politikai-rendszerek válsága
6. Prognózis a jövőre: USA és Európa válsága elmélyül: Kína, Ázsia lesz a vezető erő:
7. A jelenlegi nemzetközi folyamatok és események
- Nemzetközi feszültségek, megoldatlan problémák:
8.A magyar politika főbb irányai és problémái:
Az Európai Unióhoz és a NATO-hoz tartozás politikája
A szomszédokhoz való viszony
Keleti kapcsolatok

„MINDENNAPI PÉNZÜGYEINK” CÍMŰ KONFERENCIA
ÁPRILIS 16-ÁN
A konferencia helyszíne:
Széchenyi István Egyetem, VIP Konferencia-terem
A rendezvény programja:
Megnyitó
DR. PAPP ILONA egyetemi docens, dékán
A rendezvény moderátora
TÓTH TAMÁS egyetemi tanársegéd
Előadások:
„A hitelekről hitelesen”
Előadó: SZALAY GYÖRGY kommunikációs szakértő, Magyar Nemzeti Bank
„Diákhitel – lehetőség és felelősség”
Előadó: MÁRKUS ATTILA, a Diákhitel Központ Zrt. regionális képviselője
„Kiből lehet milliomos? – Körséta a befektetések világában”
Előadó: SZALAY GYÖRGY kommunikációs szakértő, Magyar Nemzeti Bank
Kérdések, válaszok, zárszó
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A rendezvény támogatója:
Magyar Nemzeti Bank

A rendezvény összefoglalója:
A Mindennapi pénzügyeink című konferenciasorozat következő rendezvénye a győri
Széchenyi István Egyetemen került megtartásra. A rendezvény előadói kb. 150 gazdálkodási
és menedzsment, illetve kereskedelem és marketing szakos hallgató előtt ismertették
prezentációjukat, emellett pedig a kar számos oktatója is jelen volt a konferencián, amelyet
Dr. Papp Ilona, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar dékánja nyitott meg.
Szalay György, a Magyar Nemzeti Bank kommunikációs szakértője első előadásában
a „Hitelekről hitelesen” címmel a hitelek fajtáiról és a hitelezési gyakorlatról beszélt.
Előadásának központjában a körültekintő hitelfelvétel jelentősége állt. A prezentáció
témakörei között egyaránt megjelentek a különböző hiteltermékek, a hitelekkel kapcsolatos
kockázatok és azok megoldási lehetőségei (pénzügyi tudatosság). Második prezentációjában
pedig „Kiből lehet milliomos? – Körséta a befektetések világában” címmel a befektetések és
megtakarítások tárházát ismertette a hallgatóság előtt. Előadásában a különböző befektetési
típusokat mutatta be, kitérve olyan szempontokra, mint a kockázat, a befektetési időtáv és a
lehetséges hozam (öngondoskodás).
A konferencia másik előadója, Márkus Attila, a Diákhitel Központ Zrt. regionális
képviselője a diákhitel egyes fajtáiról és felhasználhatósági területeiről beszélt, előadásának
címe „Diákhitel – lehetőség és felelősség” volt.
Az előadások után a hallgatóságnak lehetősége nyílt az előadókhoz direktben
kérdéseket feltenni, majd a konferencia lezárásaként egy büféasztalos állófogadás várta az
érdeklődőket.
Tóth Tamás s.k.
egyetemi tanársegéd
Az előadásokról készített videofelvételek és a prezentációk megtekinthetőek a Szövetség
www.gttsz.hu honlapján.
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SZERVEZETI ÉLET
A GTTSZ KIBŐVÍTETT OPERATÍV ELNÖKSÉGI
ÜLÉSE JANUÁR 28-ÁN
A kibővített ülésen a GTTSZ elnöksége, valamint az Ügyvezető Titkárság tagjai vettek részt.
Ugyancsak részt vett a Tudományos és Szakértői Tanács elnöke, az Ellenőrző Bizottság elnöke és
tagjai. Az elnökségi ülés határozatképes volt.
Napirend volt:
 Tájékoztató a GTTSZ jelenlegi helyzetéről, javaslat az I. féléves munkaprogramra. Előadók:
Valenta László elnök és Dr. Tóth János főtitkár
 2015. májusában tartandó Közgyűlés előkészítésével kapcsolatos feladatok
Előadók: Dr. Tóth János főtitkár és Dr. Soós Tibor jogi főtitkárhelyettes
Szövetségünk 2015. I. félévi munkaprogramját a 2014. november 19-i közgyűlésen elfogadott
módosított Alapszabály, a hazai és nemzetközi új kihívások, valamint vezető tisztségviselőink, pártoló
és jogi tagjaink észrevételei, javaslatai figyelembevételével kívánja kialakítani.
A Fővárosi Törvényszék 2014. november 27-i végzésében az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény 32§-ában foglaltak alapján az egyesületet továbbra is közhasznú fokozatú szervezetként
minősítette.
Mindezek figyelembevételével a „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban, a
globális világban?” című előadás- és vitasorozatot továbbra is folytatni kívánjuk.
A Szövetség Közgyűlését május 14-én tervezzük megtartani.
Továbbra is célunk pártoló és jogi tagjaink szolgálata, a legújabb tudományos-szakmai
információk hozzájuk történő eljuttatása, a GTTSZ szellemi erejének, eszköz- és
kapcsolatrendszerének ajánlás formájában való eljuttatása a döntés-előkészítő és döntéshozó
szerveknek (kormány, parlament) és hasznosításuk elősegítése. Lázár János Miniszterelnökséget
vezető miniszter úr 2014. december 30-i levelében tájékoztatta Szövetségünket, hogy a 2014-2020-as
időszak irányait meghatározó nemzeti intelligens szakosodási stratégia (S3) szakterületi felelősök
rögzítették a GTTSZ-t a partneri adatbázisban. A konkrét együttműködési megállapodás megkötése
előkészítés alatt áll.
2015-ben a Diákhitel Központ Zrt. által kiadott SKIP Magazinban Pénzbeszéd címmel, önálló rovatot
indítunk egyetemi hallgatók és középiskolások részére, pénzügyi kultúra témában.
Az ülés résztvevői a tájékoztatókban elhangzottakat egyhangúlag elfogadták és felhatalmazást adtak az
I. féléves munkaterv további kiegészítésére, végrehajtására, valamint a Közgyűlés előkészítésére.
Budapest, 2015. január 29.
Valenta László s.k.
elnök

Dr. Tóth János s.k.
főtitkár
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A HON- ÉS RENDVÉDELMI/RENDÉSZETI SZERVEK
TAGOZATÁNAK KIBŐVÍTETT, KIHELYEZETT
ELNÖKSÉGI ÜLÉSE MÁRCIUS 24-ÉN
A GTTSZ Hon-és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozata március 24-én kibővített,
kihelyezett elnökségi ülését tartotta az MVM Paksi Atomerőműben.
Napirend volt :
1. Tájékoztató a Paksi Atomerőműről
Tájékoztatót tartott a látogató központban: Hamvas István vezérigazgató
2. Tájékoztató a Paksi Atomerőmű kapacitás-fenntartásáról
Tájékoztatót tartott a látogató központban: Tóth Csilla Paks II Zrt. műszaki igazgató
3. Üzemlátogatás a 4. blokkon
A bemutatást a látogató központ szakértő munkatársa tartotta
4. A Védett Vezetési Pont megtekintése
Tájékoztatót tartott: Bana János baleset-elhárítás vezető

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ÜLÉSRŐL
Hamvas István vezérigazgató átfogó, számszerű adatokkal alátámasztva részletes
tájékoztatást adott az atomerőmű múltbéli és jelenlegi helyzetéről valamint a következő évek
tervezett feladatairól. Jól érzékelhető volt a működés szerteágazó szerződéses, személy és
technikai feltételeink folyamatos biztosítása érdekében folyó magas szintű felkészültséggel,
szervezettséggel és irányítással megvalósuló tevékenység. Különös figyelmet érdemel a
kiemelt biztonság, ill. a baleseti kockázat minimalizálására létrehozott többszintű védelmi
rendszer működése, annak eszközrendszere és kiemelt gondosságú fegyelmezett kezelése.
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Ugyancsak nagy jelentőséggel bír az atomerőmű nemzetközi kapcsolatrendszere mind a
működés mind a biztonság területén mellyel biztosítottak a mérési, - jelző és jelentési
rendszerekbe integráltság idő és tartalom azonosság feltételei, a mindenkori ellenőrzöttség.
Tóth Csilla műszaki igazgató bemutatta a Paks II program szükségességét átfogóan
alátámasztó magyar energia helyzet és gazdálkodás jelenlegi helyzetét, az ország jövőbeli
energia biztonságát garantáló új blokkok szükségességét igazoló tervezett és összehasonlító
adatokat, a kialakítandó külső és belső technikai feltételek kialakításának lehetőségét, a
területi elhelyezés terveit. Előadásában kitért a gazdaságosság legfontosabb kérdéseire, mely
szerint a stabil áramellátási szintet garantáló atomenergiával előállított országos
áramszolgáltatás –melynek mintegy 40%-át adja az atomerőmű—mellett a hagyományos
erőművi források hektikussága határozza meg az import igényeket. A Paks II
rendszerbeállításával a stabil ellátási szint jelentősen növelhető, ezáltal csökken az import
szükséglet, így az ellátás költsége is.
Az üzemlátogatás és a vezetési pont megtekintése megerősítette az elhangzott tájékoztatók
egyes részeinek gyakorlati megvalósulását, további rendkívül érdekes részetek váltak
láthatóvá kiváltképpen a reaktor teremben a gőzturbina és generátor házban, valamint a
vezérlőben. A védett vezetési pont nagy nyomatékot adott az atomerőmű legfontosabb,
mindent megelőző működési alapelvére : biztonság, biztonság, biztonság.
Kopasz Jenő nyá. dandártábornok s.k.
a GTTSZ Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozatának elnökhelyettese

A GTTSZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE
ÁPRILIS 21-ÉN
Az ülésen meghívottként részt vett Dr. Tóth János, a Szövetség főtitkára.
A GTTSZ Ellenőrző Bizottsága 2015. április 21-i ülésén megtárgyalta a Szövetség
közgyűlésén elfogadásra javasolt, „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete” (PK-142) című anyagot.
Az EB megállapította, hogy az előterjesztés megfelel a törvényi előírásoknak, korrektnek,
jónak tartja, és azt az elnökség, valamint a közgyűlés részére elfogadásra javasolja.
Lengyel Tibor s.k.
az Ellenőrző Bizottság elnöke
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A GTTSZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSE
ÁPRILIS 28-ÁN
A GTTSZ Elnöksége 2015. április 28-i ülésén megtárgyalta – a GTTSZ Ellenőrző Bizottsága
által előterjesztett és az elnökség tagjai részére előzetesen megküldött – „A kettős
könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági
melléklete” (PK-142) című anyagot.
Az ülésen résztvevők jóváhagyólag tudomásul vették az anyagban foglaltakat, és megbízták
Dr. Tóth János főtitkár urat, hogy a döntést jóváhagyólag terjessze a közgyűlés elé
elfogadásra.
Valenta László s.k.
a GTTSZ elnöke

A GTTSZ REGIONÁLIS SZERVEZETEINEK
TEVÉKENYSÉGE
A GTTSZ REGIONÁLIS SZERVEZETEI VEZETŐINEK ÜLÉSE
FEBRUÁR 11-ÉN
A GTTSZ Regionális Szervezeteinek elnökei 2015. február 11-én üléseztek.
A résztvevőket Dr. Tóth János, a GTTSZ főtitkára tájékoztatta a január 28-i elnökségi ülésen
elfogadott 2015. I. félévi munkaprogramról.
Megvitatásra kerültek a regionális szervezetekre vonatkozó feladatok, és megállapodtak a
saját munkaterveik tematikájában:
 A Regionális Szervezetek felépítik és megválasztják a vezetőségeiket. Ezen belül a
hozzájuk tartozó megyékben kijelölik és felkérik a megyei elnököket. A továbbiakban
a régió-elnök és a három megyei elnök képezi a Vezetőséget.
A későbbiekben törekedni kell a megyékben is a tagfelvételek ösztönzésére,
erősítésükre és az önálló szervező munkára, természetesen a régió-elnökség
vezetésével.
 Az egyes régiókban fel kell mérni a lehetőséget az ott működő főiskolákkal,
egyetemekkel való közös munkára, felajánlva nekik Szövetségünk lehetőségeit. A
későbbiek során gondolni kell esetleg egy országos Ifjúsági Tagozat létrehozására.
 Az előbbi módszerekkel fel kell tárni a megyei Kormányhivatalokkal és a nagyobb
Önkormányzatokkal történő közös munka lehetőségeit, kiemelve a Szövetségünktől
általuk kért segítségeket.
 Ugyancsak az előbbiek szerint és módszerrel a megyei vállalatoknál, vállalkozóknál
felajánlani segítségünket műszaki és egyéb területeken, az őket érdeklő témákban.
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A vázolt lehetőségekkel célunk Szövetségünk erősítése pártolói és jogi tagság területén, főleg
erősíteni szükséges a régiók szerepét a műszaki életben és egyéb területeken.
Céljaink elérését elsősorban az általunk nyújtható lehetőségek kihasználásával kell elérni.
Végezetül a jelenlévők megállapodtak abban, hogy a közelgő Közgyűlésig megalakítják a
régiós és megyei elnökségeket – ha szükséges, központi segítséggel –, hogy ki lehessen adni
részükre a Megbízó leveleket. Ugyancsak vállalták – figyelembe véve a Szövetség elfogadott
I. félévi munkaprogramját –, hogy pár témában kiegészítik azt saját lehetőségeikkel,
tervezeteikkel, és ezen anyagokat elküldik a Titkárságra.
Dr. Tóth János főtitkár sok sikert kívánt a feladatok elvégzéséhez, megemlítve, hogy a régiók
minden segítséget megkapnak ahhoz, hogy a GTTSZ az egész országot átfedve erősíthesse az
eddig is végzett régiós munkákat.
Szabó Sándor s.k.
a GTTSZ régiós szervezeteinek központi koordinátora

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS SZERVEZET KONFERENCIÁI
A GTTSZ Nyugat-dunántúli regionális szervezete 2015. február 26-án tartotta idei első
konferenciáját (lásd. a „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban, a globális
világban?” című konferencia-, előadás- és vitasorozat folytatásánál, a 9. oldalon).
A soron következő konferencia:
 „Innováció és versenyképesség egy sikeres közösségben”
A konferencia időpontja: 2015. május 21. (csütörtök) 11.00 óra
Helyszín: Medgyaszay Ház (Nagykanizsa, Sugár u. 5.)
Janzsó Antal s.k.
a GTTSZ Nyugat-dunántúli regionális szervezetének elnöke

AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS SZERVEZET
KAPCSOLÓDÁSA AZ ORSZÁGOS ELNÖKSÉG
2015. I. FÉLÉVI MUNKAPROGRAMJÁHOZ
A régióban elsődleges cél a GTTSZ szervezeti stabilizálása, a régiós elnökség létrehozása,
együttműködés kialakítása a helyi civil szervezetekkel (elsődlegesen a három megyében –
Borsod, Heves, Nógrád – működő TESZ szervezetekkel).
1. Az alapoktól elindulva fel kell mérni a három megyében dolgozó pártoló és jogi
GTTSZ tagság körét, elsősorban a titkársági nyilvántartás segítségével.
2. Megyei megbízottak kiválasztása, akik vállalják és képviselik a helyi tagságot a régiós
elnökségben.
3. Megyénként helyi kiscsoportos beszélgetések kezdeményezése a tagság (pártoló és
jogi) elvárásairól és elképzeléseiről, a szűkebb társadalmi-gazdasági-civil környezet
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elvárásairól, valamint a pártoló és jogi tagság bővítési lehetőségeiről. A
beszélgetésekbe bevonhatók a TESZ helyi vezetői.
Tartalmi cél, hogy a régióban élő és dolgozó tagság részesévé váljon a GTTSZ egésze által
képviselt szellemi potenciálnak. Az Elnökség központi programjaihoz, a tagozati struktúrához
történő kapcsolódással, valamint a helyi szakmai-tudományos közélet bekapcsolásával
megismertetni a régióban a legújabb eredményeket.
Dr. Béres István s.k.
a GTTSZ Észak-magyarországi regionális szervezetének elnöke

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS SZERVEZET MEGALAKULÁSA
Elnök: Ujhelyi Jenő – Debrecen, Hajdú-Bihar megye
e-mail: jeno2@t-online.hu
Társelnökök:
 Támba Miklós – Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
e-mail: sentineal-team@rutinsoft.hu
 Sulák István – Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok megye
e-mail: sulak.istvanne@upcmail.hu
Ujhelyi Jenő s.k.
a GTTSZ Észak-alföldi regionális szervezetének elnöke

HÍREK
SORON KÖVETKEZŐ KONFERENCIÁK
 „A globális erőtér a XXI. század elején – biztonság és versenyképesség –„
(a GTTSZ Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozata, a Magyar
Hadtudományi Társaság és a Magyar Rendészettudományi Társaság szervezésében)
A konferencia időpontja: 2015. május 20. (szerda) 11.00 – 13.00 óráig
Helyszín: Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központja (Budapest XII.,
Böszörményi út 21.) D/2. épület konferenciaterme
 „A polgári perrendtartás újraalkotása és a közigazgatási bírósági eljárás
bevezetése„
(a Magyar Jogász Egylet és a GTTSZ szervezésében)
A konferencia időpontja: 2015. június 5. (péntek)
Helyszín: Magyar Ügyvédi Kamara Díszterme (Budapest V., Szemere u. 8.)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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KÖZHASZNÚSÁG
A Fővárosi Törvényszék 2014. november 27-én kelt, 29. sorszámú végzésében az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32.§-ában foglaltak alapján megerősítette a
Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége közhasznúsági fokozatát, mely végzés
december 30-án jogerőre emelkedett.
A végzés teljes terjedelmében elolvasható a Szövetség www.gttsz.hu honlapján.

CIVIL SZERVEZET VEZETŐK FÓRUMA
Hatvani György, Szövetségünk Energiatagozatának elnöke részt vett a Paksi
Atomerőmű által szervezett Civil Szervezet Vezetők Fóruma 2015. március 18-i kerekasztal
megbeszélésén.
Hamvas István bevezetőjében köszöntötte a megjelenteket, ismertette a tavalyi
fontosabb eseményeket, eredményeket, mely szerint nemzetközileg elismert tény, hogy az
Atomerőmű blokkjainak biztonsága 3 generációs szintű, a költséges biztonsági beruházások
eredményeként.
Meghatározta a jövő legfontosabb feladatát, mely szerint az egész állománynak fel kell
készülni arra, hogy a kapacitás-fenntartási projekt létrejötte után annak üzemeltetője a
jelenleg üzemelő erőmű szervezete lesz.
Kereki Ferenc vezérigazgató, RHK Zrt. előadást tartott a hazai radioaktív
hulladékkezelés múltjáról, jelenlegi helyzetéről, a jövő terveiről. Az előadást élénk vita
követte, kérdésekkel, észrevételekkel, javaslatokkal.

KORMÁNYZATI KAPCSOLAT
Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter 2014. december 30-i levelében
tájékoztatta a GTTSZ elnökét és főtitkárát, hogy számít a Szövetség részvételére, segítő
közreműködésére azon széleskörű egyeztetésen alapuló folyamatokban is, melyek célja a
tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakításához és ez által az intelligens növekedés
beindításához, fenntartásához való hozzájárulás, ilyen módon pedig a 2014-2020-as időszak
irányait meghatározó nemzeti intelligens szakosodási stratégia (S3) megvalósításában is. A
stratégia feladata biztosítani, hogy a Magyarország számára elérhető kutatás-fejlesztési és
innovációs források oly formában kerüljenek fölhasználásra, hogy az elősegítse az egyes
területek tudásalapú gazdasági specializációját, megújulását és fönntartható gazdasági
növekedését a helyi gazdasági, kutatási, civil és közigazgatási szereplők széleskörű, aktív
együttműködésében. Az S3 megvalósítási folyamatban is fontos – a stratégiai megalkotásához
hasonlóan – a szakmai érintettek minél szélesebb körű bevonása. Ennek érdekében az S3
szakterületi felelősök rögzítették a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségét a
partneri adatbázisban, és tájékoztatni fogják a Szövetséget a tervezéshez kapcsolódó
eseményekről.
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ÚJ PÁRTOLÓ ÉS JOGI TAGOK
PÁRTOLÓ TAGOK
2015. január
 Zachár László – Székesfehérvár
2015. március
 Berkesné Rodek Nóra – Nagykanizsa
 Dr. Keller Krisztina – Nagykanizsa
2015. április
 Dr. Ernszt Ildikó – Nagykanizsa
 Kaszás Nikolett – Nagykanizsa
 Dr. Tóth Gyula – Budapest

JOGI TAGOK
2014. december
 WELLTECH Zrt. – Budapest
2015. január
 INTRANSZMAS Szerviz Kft. – Kóka
2015. április
 Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége – Budapest

Kiadja: Gazdálkodási és Tudományos Társaságok
Hirdetési lehetőség a Hírlevélben!
Szövetsége
Cím: 1012 Budapest, Logodi u. 22-24.
Elhelyezzük hirdetését a GTTSZ Hírlevélben,
Tel/Fax: 1/201-87-37
ha lapunk hasábjain kíván szólni gazdasági,
Web: www.gttsz.hu
műszaki vezetőkhöz, szakértőkhöz.
E-mail: gttsz@gttsz.hu
Felelős kiadó: Dr. Tóth János
Hirdetési díjaink:
Kapják a GTTSZ tagvállalatai, egyéni tagjai, országos
1/4 oldal: 20.000- Ft. + ÁFA
hatáskörű szervek és együttműködő partnerek.
1/2 oldal: 35.000- Ft. + ÁFA
Beszerezhető a GTTSZ titkárságán.
1/1 oldal: 50.000- Ft. + ÁFA
Polynec Kft.
Felelős vezető: Mesits Péter
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