GTTSZ HÍRLEVÉL
GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE
1012 Budapest, Logodi u. 22-24.
Telefon/fax: 201-8737
Web: www.gttsz.hu; e-mail: gttsz@gttsz.hu

1. szám 2016. május

A TARTALOMBÓL:
1. A GTTSZ KONFERENCIÁT, MAJD EZT KÖVETŐEN
KÖZGYŰLÉST TART 2016. MÁJUS 17-ÉN………………..…….....…. 2. oldal
2. A „HOGYAN TOVÁBB MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN,
A GLOBÁLIS VILÁGBAN?” CÍMŰ KONFERENCIA-, ELŐADÁSÉS VITASOROZAT FOLYTATÁSA ……...……………………….....….5. oldal






115. téma: „Gazdaság és az államháztartás 2016-ban”
116. téma: „Új gondolkodásmód a közgazdasági és pénzügyi rendszer fejlesztésében, az
oktatási rendszer korszerűsítésében” – Pécs
117. téma: „Új gondolkodásmód a közgazdasági és pénzügyi rendszer fejlesztésében, az
oktatási rendszer korszerűsítésében” – Veszprém
118. téma: „Mivel pótolhatók a következő évtizedben kieső erőművi kapacitásaink?”
119. téma: „Új gondolkodásmód a közgazdasági és pénzügyi rendszer fejlesztésében, az
oktatási rendszer korszerűsítésében” – Nagykanizsa

3. A 2015. DECEMBERI HÍRLEVÉL MEGJELENÉSE ÓTA
ELTELT IDŐSZAK EGYÉB KONFERENCIÁI…………..………..….16. oldal



„A hadi- és biztonsági ipar a honvédelem, a rendvédelem és
a magánbiztonság szolgálatában” című konferencia február 23-24-én
„Menekültválság – Európa jövője?” című konferencia április 21-én

4. SZERVEZETI ÉLET………………………………………………….….19. oldal








Az Ügyvezető Titkárság ülése január 19-én
A Regionális Szervezetek Vezetőinek ülése január 21-én
Az Elnökség ülése február 4-én
A Fenntartható Fejlődés Tagozatának alakuló ülése március 8-án
Az Ügyvezető Titkárság ülése április 20-án
Az Ellenőrző Bizottság ülése április 26-án
Az Elnökség ülése április 28-án

5. HÍREK…………........................................…………………………….… 25. oldal
6. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS…………………………….27. oldal
7. ÚJ PÁRTOLÓ ÉS JOGI TAGOK…………...…………………….…… 29. oldal

A GTTSZ KONFERENCIÁT,
MAJD EZT KÖVETŐEN KÖZGYŰLÉST TART
2016. MÁJUS 17-ÉN

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

„A magyar gazdaság a változó
világgazdasági környezetben”
A konferencia ideje:
2016. május 17. (kedd) 11.00 – 12.30 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:
2016. május 12.
A konferencia közreműködője:
TÁRSADALMI EGYESÜLÉSEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
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: GINSZTLER JÁNOS akadémikus, a Magyar Mérnökakadémia elnöke, a GTTSZ
elnökhelyettese, a konferencia levezető elnöke
Előadás
„A magyar gazdaság a változó világgazdasági környezetben”
Előadó: INOTAI ANDRÁS kutatóprofesszor, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi
Kutatóközpont, Világgazdasági Intézet
Hozzászólások, kérdések
Zárszó

GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE

MEGHÍVÓ
Tisztelt Tagtársunk, Tisztelt Partnerünk!
Értesítjük, hogy a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége

2016. május 17-én (kedden) 12.30 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.)
A Közgyűlés ideje:
2016. május 17. (kedd), 12.30 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 2016.
május 17-én 12.45 órára újból összehívja.
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A KÖZGYŰLÉS PROGRAMJA:
Elnöki megnyitó, javaslat a közgyűlés levezető elnökének személyére:
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. évi tevékenysége beszámolójának szóbeli értékelése (írásbeli
beszámoló: lásd. a Szövetség 2015/1. és 2. számú Hírleveleit)
Előadó: DR. TÓTH JÁNOS, a GTTSZ főtitkára
2. Gazdálkodási beszámolók
a) A GTTSZ Ellenőrző Bizottságának jelentése a 2015. évi gazdálkodásról
Előadó: LENGYEL TIBOR, az EB elnöke
(lásd. a Közgyűlés előtt a helyszínen kiosztott és a Szövetség www.gttsz.hu
honlapján olvasható dokumentumot)
b) A GTTSZ 2015. évi mérlegbeszámolója és annak közhasznúsági melléklete
DR. TÓTH JÁNOS, a GTTSZ főtitkára
3. Egyebek
Zárszó: VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke

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
Száztizenötödik előadás és vita:
„Gazdaság és az államháztartás 2016-ban”
(2015. december 3., Budapest)
A konferencia helyszíne:
Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér
A rendezvény programja:
Megnyitó: VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke
A konferencia levezető elnöke: PADOS LÁSZLÓ, a GTTSZ főtitkárhelyettese, a Gazdasági
és Külgazdasági Tagozatának elnöke
Előadás:
„Gazdaság és az államháztartás 2016-ban”
Előadó: DR. KOVÁCS ÁRPÁD egyetemi tanár, a Költségvetési Tanács elnöke
Hozzászólások, kérdések
Zárszó

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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Száztizenhatodik előadás és vita:
„Új gondolkodásmód a közgazdasági és pénzügyi rendszer
fejlesztésében, az oktatási rendszer korszerűsítésében”
(2016. február 16., Pécs)
A konferencia helyszíne:
PTE Közgazdaságtudományi Kara, Dr. Halassy-Nagy József Aula
A rendezvény programja:
Megnyitó: VALENTA LÁSZLÓ elnök, GTTSZ
Köszöntő: DR. ZELLER GYULA stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes, egyetemi docens,
PTE
Levezető elnök: DR. TÓTH GERGELY PhD főiskolai docens, Wekerle Sándor Üzleti
Főiskola
Előadások:
„A Magyar Nemzeti Bank új gondolkodásmódja és programja”
Előadó: DR. WINDISCH LÁSZLÓ alelnök, MNB
Hozzászóló: DR. ZELLER GYULA rektorhelyettes, PTE
„A közszolgálat területén az új közgazdasági és pénzügyi szemlélet térnyerése”
Előadó: DR. NOVOSZÁTH PÉTER egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Hozzászóló: DR. RAPPAI GÁBOR egyetemi tanár, intézetigazgató, PTE
Közgazdaságtudományi Kar
„Következtetés a patrióta gazdaságpolitika eredményeiből a jövő teendőire”
Előadó: DR. VERECZKEY ZOLTÁN alelnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Hozzászóló: DR. SZERB LÁSZLÓ egyetemi tanár, intézetigazgató,
Közgazdaságtudományi Kar
FÓRUM (kérdések, válaszok, vita)
Zárszó: DR. TÓTH GERGELY főiskolai docens
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PTE

Támogató:
Pallas Athéné Domus Animae (PADA) Alapítvány
Közreműködő:
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)

Új gondolkodásmód a közgazdasági és pénzügyi rendszerfejlesztésben
A Pécsi Tudományegyetemen indult a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok
Szövetségének új konferenciasorozata, amely a közgazdasági és pénzügyi rendszerfejlesztést
tárgyalta az oktatási rendszer tükrében. A Pécsi Tudományegyetem számos oktatója mellett a
Magyar Nemzeti Bank, Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar Kereskedelmi
Iparkamara képviselői fejtették ki a véleményüket a konferencián.
A megnyitó beszédet VALENTA LÁSZLÓ, a Szövetség elnöke tartotta, bemutatta,
hogy a GTTSZ közhasznú civil szerveződés, amely innovációban és kutatásfejlesztésben
nyújt támogatást, együttműködve a MNB PADA alapítványával. A befektetések, a pénzügyi
kultúra és a tőzsdézés nem ördögtől való fogalmak, ezekre fel kell készülni, akár az
embereknek, akár az intézményeknek.
Köszöntő beszédében DR. ZELLER GYULA, PTE rektorhelyettese elmondta, hogy
öröm közgazdászok előtt előadást tartani, érdemes tisztázni a közgazdasági gondolkodást. A
legutóbbi válság megviselte a világot, ezért kell ilyen konferenciákat megtartani, ahol a
kutatóktól kezdve a hallgatókig, közösen lehet gondolkodni. Tudományos gondolkodás
vezethet ki a válságból, mellőzve a politikai és etikai kérdéseket, amelyekre ezekben a nehéz
időkben egyre kevésbe van szükség. Döntsék el a konferencia résztvevői, hogy mely
közgazdasági eszmében hisznek, mit tudnak összeegyeztetni a saját értékrendünkkel, milyen
gazdaságpolitika vezethet ki a válságból.
A konferencia levezetője DR. TÓTH GERGELY (Wekerle Sándor Üzleti Főiskola)
konferálta DR. WINDISCH LÁSZLÓT a Magyar Nemzeti Bank alelnökét. A válság után a
közgazdaságtani gondolkodásnak meg kell újulnia, a jegybankok folyamatosan keresik az új
gondolkodás morzsáit, lehetőségeit. A mai jegybank egy olyan célrendszerrel rendelkezik,
amely jelen kell legyen az emberek életében, a sajtóban és nem csak a kamatokat kell
meghatároznia. Az új jegybanki törvényben elsődleges cél az árstabilitás és a pénzügyi
stabilitás fenntartása, az ellenállóképesség növelése, a gazdasági növekedéshez való
hozzájárulás és a kormány gazdaságpolitikájának támogatása. A monetáris politika
mozgásterét segíti a fegyelmezett költségvetés, sikerült a 2010 utáni konszolidációval
stabilizálni az államháztartás hiányát. Számos olyan programot indított az MNB, amellyel az
alapvető stabilitást biztosítják. A fő kérdés: hová tovább? A Nemzeti Bank stratégiájában
olyan célok szerepelnek, mint a magyar tőkepiac, pénzügyi infrastruktúrák és a felügyeleti
módszertan fejlesztése.
DR. ZELLER GYULA, a PTE oktatójaként reflektált az előző előadásra. A világ
jegybank politikáját figyelve nincsen általánosan elfogadott stratégia, kifogytak a monetáris
eszköztárból, amely a kamatok mentén tud szabályozni. A magyar reálgazdasági adatok jónak
tűnnek, a GDP tekintetében viszont számos EU-s ország elhúzott mellettünk.
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A közszolgálat területén az új közgazdasági gondolkodással folytatta DR.
NOVOSZÁTH PÉTER, Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Magyarország egy kis
ország, nekünk kell alkalmazkodni a globális kihívásokhoz, érdemes azt is tekinteni, hogy az
elmúlt évtizedekben hogyan sikerült ezeket a kihívásokat adaptálnia, a megnövekedett áru,
szolgáltatás és tőkeáramlások kiszolgálását létrehozó infrastruktúrát és pénzügyi
intézményrendszert kellett létrehozni, jó államra, jó kormányzásra van szükségünk, a
közszolgálattól el kell jutni a közösségi értékteremtésig. A Nemzeti Bank ilyen rendszert épít,
bízunk abban, hogy jó irányba folytatják ezt a munkát. Egyre többet kellene költeni a K+F+Ire, strukturáltan kellene megközelíteni ezt az elosztási folyamatokat.
DR. RAPPAI GÁBOR, a PTE egyetemi tanára reflektálásában elmondta, mindenki jó
államot szeretne, de ez érték vagy mértékválasztási kérdés, jó pár ezer éve feltett kérdés, nincs
eldöntve, mitől jó az állam? Az indikátoroktól függ, amit pozitívan és negatívan is össze lehet
állítani. A jó államnak a megmérése – ez az út, amit most járunk - a divizív rendszer. Vajon
minden szempontot tartalmaz vagy sem? Tökéletes rendszer nincs, tőlünk függ, hogyan
építjük fel a rendszert.
DR. VERECZKEY ZOLTÁN a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke
beszélt a gazdaságpolitika eredményeiről. Bizonyos nagyságrendi folyamatok történnek a
világban és nem elég csak a kis részeket elemezve előre lépni, mindig a teljes egészet tekintve
kell végig gondolni, mit kell tenni. 2010-ben át kellett értékelni a globalizációt, mitől jó és
mitől rossz, az integrációt is ugyanúgy át kellett gondolni és ezek „bűnsegédjét” a
regionalizmust is. Nemzeti érdekvédelem kell álljon a jó állam mögött, érdemes
végiggondolni a közszolgáltatások értékrendszerét is. Helyre kell állítani a munka alapú
gazdaságot. Nem szabad elhamarkodott célokat kitűzni a következő évekre. A hazafias
gazdaságpolitika a patriotizmus, ne nevezzük unortodoxiának, jobb alkut kell kötni, de ehhez
erőt kell mutassunk. A válság itt van közöttünk, állandó dimenziójává vált a világnak,
döntően alkalmazkodásképtelenséget, a rendszerben folyamatosan növekvő alkalmazkodási
feszültséget jelent.
Az utolsó reflektálás DR. SZERB LÁSZLÓ, a PTE egyetemi tanárától érkezett, a
tudomány művelésének az alapja, a tényeken alapuló rendszer, az eltérő vélemények
tiszteletben tartása. A magyar gazdaságpolitika régebben sikertelen volt, a kérdés az, hogy mit
teszünk le most az asztalra, a tényleges tettek alapján kellene értékelni. A jelenlegi
eredményekről annyit tud elmondani, olyan állapotban vagyunk, amikor a világgazdaság
felfele megy, relatív kedvező állapotban van, a magyar gazdaságpolitika értékét akkor tudjuk
megmondani, amikor a globális helyzet változni fog és erre hogyan tud reagálni.

Bagó Péter s.k.
gazdasági kapcsolatokért felelős kancellári megbízott, PTE
Az előadásokról készített videofelvételek és a prezentációk megtekinthetőek a
Szövetség www.gttsz.hu honlapján.
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Száztizenhetedik előadás és vita:
„Új gondolkodásmód a közgazdasági és pénzügyi rendszer
fejlesztésében, az oktatási rendszer korszerűsítésében”
(2016. március 17., Veszprém)
A konferencia helyszíne:
Pannon Egyetem, B. épület, II. emeleti Konferencia Központ
A rendezvény programja:
Megnyitó: VALENTA LÁSZLÓ elnök, GTTSZ
Köszöntő: DR. KOVÁCS
Gazdaságtudományi Kar

ZOLTÁN

egyetemi

tanár,

dékán,

Pannon

Egyetem

Levezető elnök: DR. TÓTH GERGELY PhD főiskolai docens, Wekerle Sándor Üzleti
Főiskola
Előadások:
„A Magyar Nemzeti Bank új gondolkodásmódja és programja”
Előadó: DR. FERKELT BALÁZS főosztályvezető, MNB Oktatási Igazgatóság
„Következtetés a patrióta gazdaságpolitika eredményeiből a jövő teendőire”
Előadó: DR. VERECZKEY ZOLTÁN alelnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
„A közszolgálat területén az új közgazdasági és pénzügyi szemlélet térnyerése”
Előadó: DR. NO VOSZÁTH PÉTER egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
FÓRUM (kérdések, válaszok, vita)
Zárszó: DR. TÓTH GERGELY főiskolai docens

Támogató:
Pallas Athéné Domus Animae (PADA) Alapítvány
Közreműködő:
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)
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Összefoglaló a konferenciáról

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége 2015. decemberi Hírlevelében
beszámoltunk a 2015. október 12-én, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megrendezett „Új
gondolkodásmód a közgazdasági és pénzügyi rendszer fejlesztésében, az oktatási rendszer
korszerűsítésében” tárgyú konferenciáról.
A konferencia annak a sorozatnak volt nyitó rendezvénye, melyet a GTTSZ a Pallas
Athéné Domus Animae (PADA) Alapítványhoz benyújtott pályázattal nyert.
A konferencia-sorozat következő állomása 2016. február 16-án a Pécsi
Tudományegyetemen volt, melyet 2016. március 17-én a veszprémi Pannon Egyetemen
megrendezett konferencia követett.
Hírlevelünkben most erről a konferenciáról adunk tömör összefoglalót.
A konferencián az MNB, az MKIK és az NKE felkért szakértői tartottak színvonalas,
új ismereteket és tájékoztatásokat tartalmazó előadásokat.
Az előadásokat követő Fórumon elhangzott kérdések és vélemények kapcsolódtak az
előadók témáihoz.
Kiemelést érdemelnek ezek közül:
Az MNB jövőbeni szerepe az új közgazdasági és pénzügyi oktatási rendszer kiépítésében,
különös tekintettel az egyetemekkel való kapcsolattartásra.
A patrióta gazdaságpolitikát – különösen a kis- és középvállalkozások tekintetében – hogyan
tudják segíteni az MNB programjai.
A közszolgálat területén a „Jó állam” program megvalósításának és térnyerésének,
kiszélesítésének realitása.
Fontos igényként és tényként is hangsúlyozásra került, hogy az MNB már eddig is, de
a jövőben még hangsúlyosabban kíván az egyetemekkel együttműködni. Jó példa erre a
Corvinus Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás, és egy új, közösen létrehozott
tanszék, mely az új gondolkodásmód fontos intézménye. Megismerték a résztvevők azt a már
megvalósítás irányába mutató tervet, mely Kecskeméten az MNB irányítása mellett létrejövő
és majd működő nagyszabású közgazdasági és pénzügyi campus létrehozását jelenti, mely e
tudományágak jelentős szellemi bölcsője is kíván lenni.
Az előadás és a vita is arról szólt, hogy a kkv-k szerepe és jelentősége folyamatosan a
közbeszéd tárgya volt, de sokáig érdemi segítséget munkájukhoz nem kaptak. Az előadó
örömmel konstatálta, és a vitában is megerősítést nyert, az MNB három évvel ezelőtt indított
azon akciójának sikere, mely kedvezményes kamatozású és hosszú lejáratú beruházási,
fejlesztési hitelhez juttatja a kkv-kat. A program sikere, az iránta megnyilvánuló érdeklődés
késztette az MNB-t arra, hogy újabb hitellehetőséggel járuljon hozzá e szektor fejlődéséhez. E
programban jelentős az MNB és az MKIK együttműködése.
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Az NKE szakértőjének előadásából különös figyelmet és a vitában is élénk érdeklődést
váltott ki a „Jó állam” koncepció ismertetése, mint a közszolgálat területének egyre inkább
megkerülhetetlen tényezője. Egyetértés volt abban, hogy ennek egyik fontos területe a
karcsúsított kormányzás. A vita abban volt, hogy a jelenlegi tényezők nem ezt az irányt
mutatják. A vezetés megújítása az állami szektorban szükségszerű és szinte állandóan
alkalmazandó folyamat, figyelve a stabilitásra és a magas szintű szakmai és irányítói képesség
és készség meglétére. A köz szolgálata az abban résztvevőktől alkalmazkodási készséget
igényel, mely alkalmasint alkalmazkodási kényszert is jelenthet.
A veszprémi konferencia a résztvevőknek számos információval, új elemmel szolgált,
az előadóknak, a szervezőknek sok hasznos tapasztalattal, tanulsággal járt. Az előadások a
GTTSZ honlapján folyamatosan megtekinthetők. A Szövetség e témájú, további
konferenciáiról a későbbiekben is tájékoztatunk a GTTSZ Hírlevele útján.
Szegner László s.k.
főtitkárhelyettes, GTTSZ
Az előadásokról készített videofelvételek és a prezentációk megtekinthetőek a Szövetség
www.gttsz.hu honlapján.

Száztizennyolcadik előadás és vita:
„Mivel pótolhatók a következő évtizedben kieső erőművi
kapacitásaink?”
(2016. március 24., Budapest)
A konferencia helyszíne:
Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér, II. emeleti Konferencia-terem
A rendezvény programja:
Megnyitó: HATVANI GYÖRGY, a GTTSZ Energiatagozatának elnöke, a konferencia
levezető elnöke
Előadások:
„A Paks II. fejlesztési projekt gazdasági kérdései”
Előadó: PROF. DR. ASZÓDI ATTILA kormánybiztos
„Erőművi kapacitáshelyzet az Európai Unióban és Magyarországon”
Előadó: KATONA ZOLTÁN ügyvezető, Uniper Hungary Kft.
„A megújuló energiaszabályozás növekvő szerepe a magyar energiarendszerben”
Előadó: TÓTH TAMÁS főosztályvezető, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal
Kérdések, hozzászólások
A konferencia értékelése, zárszó: HATVANI GYÖRGY, a konferencia levezető elnöke
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A KONFERENCIA ÁLLÁSFOGLALÁSA
Köztudott az a tény, hogy a magyar villamosenergia rendszer erőműparkja rendkívül
elöregedett és a következő évtizedben, mintegy 6000 MW teljesítményű termelő blokk
leállítása várható. A konferencia előadásai azt próbálták bemutatni, hogy milyen reális
lehetőségek vannak e kieső kapacitás pótlására:
Európában ma látszólag nagy erőművi kapacitás-feleslegek vannak, az áram ára igen
alacsony, érdemes importálni. Ugyanakkor intő jelek – például a tavaly őszi nagy angliai
üzemzavar, ami majdnem a rendszer teljes összeomlásával járt, vagy a nyári nagy szárazság
okozta 4000 MW-os kieséssel járó lengyel rendszer-üzemzavar - utalnak arra, hogy ez a
kapacitás-felesleg valójában egyre inkább virtuálissá vált. Az egyre több anomáliával küzdő
árampiacok sem jelzik ezeket a problémákat, ugyanis ma valójában csak energia-piacok
működnek, kapacitás-piac pedig gyakorlatilag nem létezik. A nem eléggé kihasznált fosszilis
tüzelésű erőművek nem tudnak fennmaradni, vagyis folyamatosan zsugorodnak a
rendelkezésre álló termelő kapacitások. A megújuló energiaforrásokból termelő egységek –
éppen ezen források sztohasztikus rendelkezésre állása miatt - nem jelentenek biztosan
igénybe vehető kapacitást.
Nem véletlen, hogy a piacnyitás európai úttörője, a brit villamos energia rendszer
megnyitotta a kapacitás-piacot, kapacitás aukciókat hirdettek meg a következő évekre.
Ilyen körülmények között mindenképpen figyelemfelhívó tény, hogy öt szomszédos
kelet-európai ország (L, SLO, M, HR, SRB) nettó villamos energia impotőrré vált.
Mindezek alapján valószínűsíthető, hogy a ma csak a határkeresztező vezetékek
átviteli képessége által korlátozott olcsó import áram nem fog a következő évtizedben ilyen
mértékben rendelkezésre állni.
Magyarországon egy reális - és az elhangzott előadásban egyértelműen bemutatottan gazdaságos lehetőség a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartására tervezett projekt
megvalósítása.
A hazai megújuló energiaforrásokból termelt villamos energia, még ha teljesül is az
EU felé 2020-ra tett vállalásunk, vagy még akár a 2030-as EU célszám, a 27%-os megújuló
forrás részarány is, akkor sem képes pótolni a rendszerből kiselejtezett kapacitások által
termelt áramot.

12

Ez a jelenleg valószínűsíthető fenti két projekt, a meglévő, de ma alig kihasznált
korszerű, gáztüzeléses kombinált ciklusú egységekkel együtt is csak akkor látszik fedezni
hosszabb távon az ország villamos energia igényeit, ha még mindig rendelkezésre áll majd
importálható villamos energia. És akkor még nem is érintettük a rendszerszabályozást
biztosító kapacitások problémáját.
Az előadásokban bemutatott tendenciák folyamatos erősödése egyértelműen aláhúzza
a hazai erőműépítés szükségességét.
Hatvani György s.k.
a GTTSZ Energiatagozatának elnöke
Az előadásokról készített videofelvételek és a prezentációk megtekinthetőek a
Szövetség www.gttsz.hu honlapján.

A rendezvény közreműködője:
Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége

Száztizenkilencedik előadás és vita:
„Új gondolkodásmód a közgazdasági és pénzügyi rendszer
fejlesztésében, az oktatási rendszer korszerűsítésében”
(2016. április 14., Nagykanizsa)
A konferencia helyszíne:
Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz, B. épület, földszinti Konferencia Központ
A rendezvény programja:
Megnyitó: VALENTA LÁSZLÓ elnök, GTTSZ
Köszöntő: DÉNES
Önkormányzata

SÁNDOR

polgármester,

Nagykanizsa

Megyei

Jogú

Város

Levezető elnök: DR. TÓTH GERGELY PhD főiskolai docens, Wekerle Sándor Üzleti
Főiskola
Előadások:
„A Magyar Nemzeti Bank új gondolkodásmódja és programja”
Előadó: KUTI ZSOLT igazgató, MNB Monetáris Politika és Pénzpiaci Elemzés Igazgatóság
„Következtetés a patrióta gazdaságpolitika eredményeiből a jövő teendőire”
Előadó: DR. VERECZKEY ZOLTÁN alelnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
„A közszolgálat területén az új közgazdasági és pénzügyi szemlélet térnyerése”
Előadó: DR. NOVOSZÁTH PÉTER egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
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FÓRUM (kérdések, válaszok, vita)
Vezeti: DR. TÓTH GERGELY főiskolai docens
Zárszó. A konferencia értékelése: DR. KELLER KRISZTINA egyetemi docens, Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampusz

Támogató:
Pallas Athéné Domus Animae (PADA) Alapítvány
Közreműködő:
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)

Összefoglaló a konferenciáról
A konferencia annak a sorozatnak a része, amelynek a nyitó rendezvénye 2015.
októberében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen volt, „Új gondolkodásmód a közgazdasági
és pénzügyi rendszer fejlesztésében, az oktatási rendszer korszerűsítésében” címmel.
A szervezés jogát a GTTSZ a Pallas Athéné Domus Animae (PADA) Alapítványhoz
benyújtott pályázattal nyerte el.
A nagykanizsai előadást megelőzte a veszprémi és a pécsi egyetemeken tartott
konferencia, és követni fogja a miskolci, és a debreceni.
A konferencia előadói a MNB, a MKIK, és a NKE vezető szakemberei voltak. A
rendezvény jól előkészített, jól szervezett volt. Minden személyi és tárgyi feltétel
rendelkezésre állt. A szervezők a program rangjának megfelelő környezetet biztosítottak. A
jelenlévő hallgatóság – sikeres mozgósítás eredményeként is – a város társadalmának széles
rétegeit képviselte.
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A téma iránti jelentős érdeklődést mutatja, hogy a megye számos településéről
érkeztek pénzügyi téma iránt érdeklődő vezetők. Képviseltette magát a helyi és megyei
Kereskedelmi és Iparkamara, a VOSZ, az önkormányzatok, a helyi és a megyei sajtó. A
hallgatóság nagyobbik hányadát egyetemi hallgatók és a közgazdasági és pénzügyi témák
iránt érdeklődő és ezen a szakterületen továbbtanulni szándékozó, már érettségi utáni
szakképzésben résztvevő tanulók alkották. Emelte a rendezvény rangját, hogy a város
polgármestere, Dénes Sándor köszöntőjével és a konferencia teljes ideje alatti részvételével
megtisztelte az eseményt.
A felkészült előadók jó stílusban, szemléletesen előadott mondandója célba talált,
megérintette a hallgatóságot (sokan jegyzeteltek!), annak ellenére, hogy helyenként nehéz
közgazdasági fogalmakat használtak.
A 2008-ban kialakult válság rendkívül súlyos volt. A keletkezett helyzet azért is volt
bonyolult, mert az egész világot érintette, továbbá hogy nemcsak a magán-, hanem az állami
tulajdonú pénzintézetek is nehéz helyzetbe kerültek. A válságból való kivezető utat szakmai
berkekben eltérő módon ítélték meg. Az új és sikeres gondolkodási mód azt igényelte, hogy
az árstabilitásra, fenntartható növekedésre és a pénzügyi stabilizációra egyidejűleg, egyforma
figyelem irányuljon.
Az EU egyes országainak a nemzetállamokról alkotott jövőképe összeütközésbe került
a globalizáció, integráció és a regionalizmus objektív folyamataival. Ebben a bonyolult
nemzetközi pénzügyi szituációban fogalmazódott meg egy lehetséges sikeres kivezető útként
a „Jó állam” programja.
A konzultáció során elhangzott, hogy egy OECD-elemzés szerint hazánk pénzügyigazdasági teljesítménye elismerést érdemel. Ugyanakkor bizonyos mutatók tekintetében –
például a magyar ipar hozzáadott érték aránya - érdemi növekedést nem mutat.
Versenyképességi mutatónk is elmarad a lehetségestől, és a környező országokétól is.
Elhangzott, hogy a korrupció rombolja a társadalom szövetét és lassítja a gazdasági
növekedést.
A nagykanizsai konferencia értékelését dr. Keller Krisztina egyetemi docens
zárszavában mondta el.
A rendezvény elérte célját, az előadások szemléletformálóak és informatívak voltak,
sok hasznos tapasztalattal, tanulsággal szolgáltak.
Janzsó Antal s.k.
elnök, GTTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Szervezete
Az előadásokról készített videofelvételek és a prezentációk megtekinthetőek a
Szövetség www.gttsz.hu honlapján.
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A 2015. 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 23-24-ÉN
A konferencia közreműködői: GTTSZ, MRTT, Biztonságpiac.hu
A konferencia helyszíne: ORFK Székház
A konferencia fővédnökei: DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter, DR. SIMICSKÓ
ISTVÁN honvédelmi miniszter és PAPP KÁROLY r. altábornagy, országos
rendőrfőkapitány.
A konferencia társelnökei: VALENTA LÁSZLÓ, DR. JANZA FRIGYES és RADVÁNYI
RÓBERT.
A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ), a Magyar
Rendészettudományi Társaság (MRTT) és a Biztonságpiac.hu Kft. immár harmadik
alkalommal rendezte meg a Biztonságpiac Konferencia és Kiállítást, amelyben az állami
szervezetek és a magánbiztonsági piac meghatározó vállalatainak vezetői értékelték hazánk
biztonságának helyzetét és különböző aspektusait az elmúlt esztendő eseményeinek tükrében.
A korábbi konferenciák sikerére és a pozitív szakmai fogadtatására tekintettel a szervezők – a
GTTSZ, az MRTT és a Biztonságpiac.hu Kft. – a 2015-ös konferenciához hasonlóan ismét
kétnapos eszmecserére invitálták a biztonsági ágazat és a védelmi ipar szereplőit, valamint az
egyes témák iránt érdeklődő állami és civil szervezetek képviselőit.
A Biztonságpiac 2016 konferencián a belügyi, a honvédelmi és a nemzetgazdasági tárca, a
rendőrség, a katasztrófavédelem, valamint a magánbiztonsági ágazat vezetői és döntéshozói
elemezték az elmúlt év magán-, civil és közbiztonsággal kapcsolatos eseményeit, aktuális
trendjeit és kilátásait.
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„MENEKÜLTVÁLSÁG – EURÓPA JÖVŐJE?”
CÍMŰ KONFERENCIA ÁPRILIS 21-ÉN
A konferencia helyszíne:
Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központja, D/2. épület II. emeleti Konferencia-terme
A rendezvény programja:
A rendezvény moderátora
PROF. DR. FINSZTER GÉZA, Országos Kriminalisztikai Intézet
Megnyitó
DR. KIRÁLY LÁSZLÓ CSc., a Magyar Hadtudományi Társaság alelnöke
Előadások:
„A terrorfenyegetések új tendenciái és lehetséges válaszlépések (gyenge jeltől a cselekvésig)”
Előadó: DR. habil. KIS-BENEDEK JÓZSEF ny. ezredes, PhD., a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem HHK egyetemi docense, a MHTT elnökhelyettese
„Műszaki zárak Magyarország államhatárain 1945-1990 között”
Előadó: DR. FÓRIZS SÁNDOR ny. ddtbk., MHT Határőr Szakosztály
„Az Ideiglenes Biztonsági Határzár (IBH) létesítésének katonai-műszaki feladatai”
Előadó: DR. PADÁNYI JÓZSEF ddtbk., MHTT Műszaki Szakosztály
„A büntetés-végrehajtás kapacitásainak szerepe az IBH logisztikai biztosításában”
Előadó: LAJTÁR JÓZSEF bv. vezérőrnagy, a BVOP főigazgató-helyettese
Kérdések, hozzászólások
Zárszó
DR. TÓTH LÁSZLÓ PhD. vezérőrnagy, a GTSZ Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek
Tagozatának elnöke

A konferencia összefoglalója:
Hazánk és az Európai Unió – közeli és távolabbi jövőjét – nagyban befolyásoló
migrációs válság okai, lehetséges kimenetelei és az eddig megtett intézkedések voltak az
előadások témái.
A konferencia első előadója: Dr. habil. Kis-Benedek József ny. ezredes, PhD., a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense volt.
Kis-Benedek József elmondta, hogy az úgy nevezett Iszlám Állam – melyet az
előadásában csak ISIL-ként nevezett meg - egy olyan gerillaszervezetként értelmezhető,
amely szeretne állam lenni és a céljai eléréséhez terrorista módszereket alkalmaz.
Az ISIL azonban a modern technika vívmányait is jól használja, így jelentős a
médiatevékenysége és egyre erőtejesebben használja a közösségi oldalakat.
A pénzügyi finanszírozás területén is új módszert vezettek be: adót szednek a
területükön élőktől. Anyagi javaik többségét bűnözésből szerzik, az emberrablás, a
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csempészet, és a védelmi pénzek szedése mindennapi tevékenységük részét képezik.
Ugyanakkor tagjaikat jól megfizetik, valamint felhívta a figyelmet arra is hogy az ISIL
haderejének egyre jelentősebb részét adják az Európából érkező harcosok.
Összehangolt Európai Uniós válaszlépésekre van szükség, tekintve, hogy
követhetetlen sokszor a terror cselekményeket szervezőknek, elkövetőknek a mozgása, sok a
„magányos farkas” így a felderítésre, az információ szerzésre nagy erőket kell mozgósítani.
Az Európán kívüli együttműködés, információ csere is fontos a megelőzésben, illetve
az elhárításban tekintve, hogy az ISIL is törekszik arra, hogy a nemzetközi porondon egyre
nagyobb súllyal legyen jelen (elég csak Szírián és Irakon kívül, Nigériát és Jement említeni).
Második előadó: Dr. Fórizs Sándor ny. dandártábornok volt.
Fórizs Sándor az úgy nevezett „vasfüggöny” történetét elevenítette föl, mely hazánkat
Európa jó részétől és az akkor „nyugati világnak” nevezett országoktól zárta el, szinte
hermetikusan. Előadásában megemlítette, hogy eddig úgy vélte, hogy a történelem már
túllépett a kerítések, műszaki határzárak korán de úgy látszik, hogy még nem…
A következő előadó: Dr. Padányi József dandártábornok volt.
Padányi József a műszaki határzár megvalósításának menetét - annak szervezési,
logisztikai, műszaki vonatkozásait - tárta fel a hallgatóság előtt előadásában. Mint
érzékeltette, az un. „NATO-drót” legyártásától kezdve a költséges, rövid határidejű nagy
beruházás levezénylésében a Magyar Honvédség kiválóan helytállt.
A befejező előadást Lajtár József bv. vezérőrnagy, a BVOP főigazgató-helyettese
tartotta.
A műszaki határzár építésben - a fogva tartottak szerepéről, sikeres motiválásukról,
végső soron munkájuk hasznosításáról - tartott érdekes előadást Lajtár József, aki a legtöbb
kérdést kapta a konferencia résztvevőitől.
Tóth László PhD vezérőrnagy, a GTTSZ Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek
Tagozatának elnöke zárszavában sikeresnek ítélte a konferenciát és utalt rá, hogy a GTTSZ a
továbbiakban is tervezi hasonló, jelentős érdeklődésre számot tartó rendezvény
megszervezését.
Kékesi Márton s.k.
főtitkárhelyettes, GTTSZ
Az előadásokról készített videofelvételek és a prezentációk megtekinthetőek a Szövetség
www.gttsz.hu honlapján.
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SZERVEZETI ÉLET
AZ ÜGYVEZETŐ TITKÁRSÁG ÜLÉSE
JANUÁR 19-ÉN
Az ügyvezető titkársági ülésen a Titkárság tagjai vettek részt, továbbá Beke József, a GTTSZ
főtitkári tanácsadója. Az ügyvezető titkársági ülés határozatképes volt.
Napirend volt:
 Beszámoló a GTTSZ jelenlegi helyzetéről (lásd. 2015. májusi és decemberi Hírlevél), javaslat
az I. féléves munkaprogramra
 A májusi beszámoló közgyűlés előkészítése (javaslatok a GTTSZ szervezeti struktúrájára és az
esetleges Alapszabály módosítására)
Előadó: Dr. Tóth János főtitkár
Az ülésen a főtitkár beszámolt a Szövetség 2015. évi tevékenységéről és a 2016. I. féléves
munkaprogram-javaslatról. A résztvevők tájékoztatást kaptak az ez évi közgyűlések menetéről,
miszerint májusban az éves rendes közgyűlést tartjuk (mérleg, közhasznúsági jelentés elfogadtatása),
novemberben pedig a tisztújító közgyűlésre kerül sor. A főtitkár beszámolt a GTTSZ működő,
megújítás alatt álló, valamint a kialakításra kerülő tagozatairól.
Az ülés résztvevői megállapodtak abban, hogy akinek konkrét javaslata van az Alapszabálymódosítására, azt február 29-ig írásban megküldi a főtitkár részére. Ugyancsak megállapodtak a
Fenntartható Fejlődés és az Ifjúsági Tagozatok létrehozásában.
Ez évben is felmerült az egyes konferenciák esetleges kreditpontossá tétele, kisebb
műhelyviták megrendezése egy-egy adott témában, illetve a multi-cégek bevonásának lehetőségei jogi
tagként a Szövetség életébe. Továbbra is nagyon fontos feladatnak tartották a kormányzati kapcsolatok
kiszélesítését.
Az ülés résztvevői a tájékoztatókban elhangzottakat egyhangúlag elfogadták és felhatalmazást
adtak az I. féléves munkaterv Elnökség elé való terjesztésére.
Dr. Tóth János s.k.
GTTSZ főtitkára

A GTTSZ REGIONÁLIS SZERVEZETEK
VEZETŐINEK ÜLÉSE JANUÁR 21-ÉN
A GTTSZ Regionális Szervezeteinek elnökei 2016. január 21-én üléseztek.
Jelenlévők:
 Dr. Béres István, az Észak-magyarországi régió elnöke,
 Janzsó Antal, a Nyugat-dunántúli régió elnöke,
 Major József, a Dél-alföldi régió elnöke,
 Orbán Csaba, a Dél-dunántúli régió elnöke,
 Szabó Béla, a Közép-dunántúli régió elnöke,
 Ujhelyi Jenő, az Észak-alföldi régió elnöke,
 Dr. Tóth János, a GTTSZ főtitkára és
 Szabó Sándor, a GTTSZ általános főtitkárhelyettese, a régiós szervezetek központi
koordinátora.
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Napirend volt:


Beszámoló a GTTSZ jelenlegi helyzetéről (lásd. 2015. májusi és decemberi Hírlevél), javaslat
az I. féléves munkaprogramra
Előadók: Dr. Tóth János főtitkár és Szabó Sándor általános főtitkárhelyettes, a régiós
szervezetek központi koordinátora

Dr. Tóth János főtitkár ismertette a Szövetség I. féléves munkaprogram-javaslatát.
Kiemelte, hogy nagy szükség van a Régiók beindulására, tevékeny szerepükre. Felszólított
mindenkit, hogy akinek van észrevétele az Alapszabály esetleges kiegészítésére, az tegye
meg, hogy a Közgyűlésig tanulmányozni lehessen.
Dr. Béres István jelezte, hogy tavasszal egy környezetvédelmi konferenciát akarnak
szervezni. Megjegyezte, hogy komoly sikereket csak országos rendezvényekkel lehet elérni.
Közvetlen célja a főiskolás és az egyetemek megkeresése.
Ujhelyi Jenő szerint csak pénzdíjas rendezvények segíthetik a Szövetség helyzetét.
Szabó Béla előadást szervez a munkaerő-képzési területeken, bevonva a
Székesfehérvári Főiskolát. A Péti Nitrogénművekkel szeretné a kapcsolatot felvenni. Tervei
vannak még a vízügyi és az erdőgazdasági ügyekben.
Orbán Csaba javasolta, hogy több-napos konferenciákat kellene szervezni, akár
külföldön is. Az Ifjúsági Tagozat munkáját segíteni kell.
Janzsó Antal szerint Szövetségünknek országos lefedettség kell. Sok a téma,
válogatni kell, szelektációt kell alkalmazni. Felvette a kapcsolatot Cseresnyés Péter
államtitkárral, a GTTSZ ügyében kér támogatást tőle.
Major József szerint kevés a pénz a Szövetségben és kissé elavult a szervezet. Át kell
világítani a Szövetséget. A főtitkár felkérésére (írásos megbízást kért) kidolgozza az általa
szükségesnek vélt szervezeti átalakításokat.
Szabó Sándor javasolta, ha valakinek véleménye van az Alapszabály esetleges
változtatására, azt február 28-ig küldje meg írásban. Kérte, hogy minden elnök pár sorban
vázolja fel az I. féléves terveit, hogy beletehessük a Szövetség munkaprogramjába. Továbbra
is a jogi tagok szerzése lenne a legfontosabb feladat.
Végül Dr. Tóth János főtitkár megköszönte a részvételt és bezárta az értekezletet.

Szabó Sándor s.k.
általános főtitkárhelyettes,
a GTTSZ régiós szervezeteinek központi koordinátora

20

A GTTSZ ELNÖKSÉGÉNEK ÜLÉSE
FEBRUÁR 4-ÉN
Az ülésen a GTTSZ elnökségének tagjai vettek részt (elnök, elnökhelyettesek, főtitkár,
Ellenőrző Bizottság elnöke). Az elnökségi ülés határozatképes volt.
Napirend volt:
 Tájékoztató a GTTSZ jelenlegi helyzetéről (lásd. 2015. májusi és decemberi Hírlevél),
az I. féléves munkaprogram-javaslat elfogadása.
 A májusi beszámoló közgyűlés előkészítése (javaslatok a GTTSZ szervezeti
struktúrájára).
Előadó: Dr. Tóth János főtitkár
Prof. Chikán Attila elnökhelyettes vidéki programja miatt az ülésen nem tudott részt
venni, és írásban jelezte, hogy az I. féléves munkaprogram-javaslatot elfogadja, továbbá
megjegyezte, reméli, hogy a GTTSZ a továbbiakban is magas színvonalú, politikai
befolyástól és ideológiai torzulásoktól minél inkább mentes programokkal vesz részt a hazai
civil közéletben.
Az ülés résztvevői a tájékoztatókban elhangzottakat egyhangúlag elfogadták és
felhatalmazást adtak az I. féléves munkaterv végrehajtására, a 2016. május 17-re tervezett
beszámoló közgyűlés előkészítésére.
Valenta László s.k.
elnök

Dr. Tóth János s.k.
főtitkár

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TAGOZATÁNAK
ALAKULÓ ÜLÉSE MÁRCIUS 8-ÁN
A Fenntartható Fejlődés Tagozat az Energia Tagozattal és a Természeti Erőforrás
Tagozattal együttműködve kívánja a környezetvédelem ügyét és a fenntartható fejlődést
szolgálni a GTTSZ-en belül.
Elnök: KEMÉNY ATTILA, aki a Környezetvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkára volt éveken és ciklusokon keresztül. Társelnök: VÁRKONYI SÁNDORNÉ, aki
a Budapesti Műszaki Egyetemen a terület tudományos kérdéseivel foglalkozott. Tagja még
MIKLÓS IMRE, aki külföldi útja miatt az alakuló ülésen nem vett részt, azonban jelezte,
hogy a szakmai és szervezési kérdésekben részt kíván venni. KÉKESI MÁRTON
főtitkárhelyettes a fentebb említett tagozatok közötti koordinációt és a társadalmi kapcsolatok
építését vállalta. A tagozat szervezése illetve az éves ütemterv kialakítása folyamatban van.
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A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TAGOZAT ALAPKONCEPCIÓJA
A fenntartható fejlődés lényege: az anyagi jólét, a gazdasági fejlődés mellett tekintettel
kell lennünk a környezet minőségére,a természeti erőforrásokhoz valamint a társadalom
nyújtotta szolgáltatásokhoz és intézményekhez való hozzáférésre, a teljes testi, lelki
egészségre, a biztonságra,és az alapvető jogaink érvényesítésére. Ennek az igencsak összetett
kérdéskörnek a tudományos igényű vizsgálata, valamint a gyakorlati kérdésekre a válasz
keresése a tagozat alapvető feladata, együttműködve az Energia- valamint a Természeti
erőforrások tagozattal.
Többek között az - éghajlatváltozás, a vízgazdálkodás, a környezet- és
természetvédelem, a szemléletformálás - elméleti és gyakorlati kérdéseinek vizsgálata, a
stratégia és a megoldási javaslatok kidolgozásában való részvétel kulcsfontosságú a tagozat
munkájában.
Kékesi Márton s.k.
főtitkárhelyettes, GTTSZ

AZ ÜGYVEZETŐ TITKÁRSÁG ÜLÉSE
ÁPRILIS 20-ÁN
Az ügyvezető titkársági ülésen a Titkárság tagjai vettek részt. Az ügyvezető titkársági
ülés határozatképes volt.
Napirend volt:
 Beszámoló a GTTSZ jelenlegi helyzetéről
 Javaslat a májusi beszámoló közgyűlés napirendjére
Előadó: Dr. Tóth János főtitkár
Az ülésen a főtitkár beszámolt a Szövetség 2016. I. félévi eddigi eredményeiről és a 2015.
évi beszámolóról és annak részeként a közhasznúsági jelentésről.
A főtitkári beszámolót követően a vitában az alábbi témákban születtek vélemények és
fogalmazódtak meg javaslatok:
- Az Ügyvezető Titkárság jónak értékelte a 2016. év eddig eltelt időszakának szakmai és
gazdálkodási tevékenységét, benne a PADA-tól nyert pályázat eddigi megvalósítását,
és felhatalmazta a főtitkárt, hogy erről a soron következő elnökségi ülésen adjon
tájékoztatást.
- Az Ügyvezető Titkárság tagjai részletesen és elismerően szóltak a közhasznúsági
jelentés alaposságáról, konkrétságáról és nem utolsó sorban azokról a szakmai
eredményekről, amelyek révén a 2015. év sikeresnek nevezhető.

22

-

Az Ügyvezető Titkárság az alábbi témákban foglalt állást:
a) Figyelemmel a májusi közgyűlés közeledtére, és az őszi tisztújításra,
szükségesnek tartja az Elnökség felé jelezni a Jelölő Bizottság kijelölésének
fontosságát.
Javasolja a főtitkárnak, hogy az Elnökséget erről tájékoztassa, és kérje a
felhatalmazást a Jelölő Bizottság összeállítására.
Az Ügyvezető Titkárság elképzelhetőnek tartja a Jelölő Bizottság elnökévé Dr.
Molnár György, tagjainak pedig Ujhelyi Jenő és Dr. Horn János urak
megválasztását.
b) Az Ügyvezető Titkárság úgy ítéli meg, hogy az őszi tisztújítás alkalmával
maximum 7 fő főtitkárhelyettes megválasztásra kerüljön sor, jól körülhatárolt
feladatkör meghatározásával.
Ezek lehetnek:
 a főtitkár általános helyettese,
 a régiós szervezetek összefogása,
 az országos tagozatok koordinációja,
 a kiemelt tagozatok koordinációja,
 a szervezési (titkársági) feladatok ellátása,
 a társadalmi és kormányzati kapcsolatok szervezése és
 a Szövetség jogszabályi ügyeinek intézése.
c) Az Ügyvezető Titkárság felvetésre érdemesnek tartja az elnökhelyettesek
(alelnökök) számának és személyének a feladatokhoz történő igazítását. Ezzel
összhangban felveti az eddig főtitkárhelyettesi feladatokat ellátó Prof. Dr.
Lentner Csaba elnökhelyettessé történő jelölését.
d) A Szövetség rendelkezik a Fővárosi Törvényszék által elfogadott
Alapszabállyal. Az Ügyvezető Titkárság úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi
Alapszabály – figyelemmel a törvényi változásokra – megérett bizonyos
módosítások elkészítésére. Azt semmiképpen sem akarja, hogy az
Alapszabály-módosítás befolyásolja, vagy megnehezítse a Szövetség
működését. Éppen ezért egy három fős csoportot bíz meg a főtitkár – Szabó
Sándor, Kékesi Márton és Galambos Tamás – a jövőbeni Alapszabálymódosítás előkészítési munkáival. Az így elkészült tervezetet jogszabályilag
véleményezteti Dr. Soós Tibor főtitkárhelyettessel.
Dr. Tóth János s.k.
GTTSZ főtitkára
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A GTTSZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE
ÁPRILIS 26-ÁN
Meghívottként jelen volt Beke József, a GTTSZ főtitkárának tanácsadója.
Tárgy: „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és
közhasznúsági melléklete (PK-142)” című anyag áttekintése
A tárgyban említett anyag az alábbi jogszabályok alapján készült:
 az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
 a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény
A GTTSZ Ellenőrző Bizottsága megvizsgálta a beterjesztett PK-142. számú
nyomtatványban foglalt számviteli és közhasznúsági adatokat tartalmazó – a 2016. évi
beszámoló közgyűlés elé terjesztendő – anyagot.
Az Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy az anyag megfelel a törvényi előírásoknak, és
azt az elnökség, valamint a közgyűlés részére elfogadásra javasolja.
Lengyel Tibor s.k.
az Ellenőrző Bizottság elnöke

A GTTSZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSE
ÁPRILIS 28-ÁN
Az ülésen a GTTSZ elnökségének tagjai vettek részt (elnök, elnökhelyettesek, főtitkár,
Ellenőrző Bizottság elnöke). Az elnökségi ülés határozatképes volt.
Napirend volt: „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és
közhasznúsági melléklete (PK-142)” című anyag áttekintése és jóváhagyása
A tárgyban említett anyag az alábbi jogszabályok alapján készült:
 az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
 a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény
A GTTSZ Ellenőrző Bizottsága a 2016. április 26-i ülésén megvizsgálta a beterjesztett
PK-142. számú nyomtatványban foglalt számviteli és közhasznúsági adatokat tartalmazó – a
2016. évi beszámoló közgyűlés elé terjesztendő – anyagot.
Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az anyag megfelel a törvényi előírásoknak, és
azt az elnökség, valamint a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.
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Az Elnökség a napirenden szereplő anyagban foglaltakat (mérleg és közhasznúsági
melléklet) jóváhagyólag tudomásul vette és megbízta Dr. Tóth János főtitkár urat, hogy a
döntést jóváhagyólag terjessze a 2016. május 17-én tartandó éves beszámoló közgyűlés elé
elfogadásra.
Valenta László s.k.
elnök

Dr. Tóth János s.k.
főtitkár

HÍREK
A GTTSZ ÉSZREVÉTELE AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG
„ÁLLAMI TÁMOGATÁS – MAGYARORSZÁG
SA.38454 (2015C) (ex 2015/N)
A PAKSI ATOMERŐMŰNEK NYÚJTOT LEHETSÉGES TÁMOGATÁS”
DOKUMENTUMÁBAN FOGLALTAKHOZ
A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSz) Energia
Tagozatának szervezésében rendszeresen tart kizárólag energetikai tárgyú konferenciákat,
ahol az érdeklődő szakemberek és laikusok számára neves energetikai szakértők tartanak
előadásokat a magyar és az európai energetikai szakma aktuális, közérdeklődésre is számot
tartó kérdéseiről.
Az előadásokat mindenkor élénk vita követi, s ezek alapján a GTTSz illetékesei
összefoglalják a konferenciának az adott kérdésekben elfoglalt álláspontját, s azt – mint egy
civil szerveződés véleményét – megküldik az érintett Kormányzati Szervek részére.
E keretek között többször is foglalkozott a GTTSz Konferenciája a Paksi Atomerőmű
kapacitását fenntartó projekt helyzetével. Az ehhez kapcsolódó egyik állásfoglalásunk
lerögzíti, hogy mivel a magyar villamos energia rendszer egyre inkább termelői kapacitás
hiányossá válik, a 2020-as évek második felében már komoly ellátás-biztonsági problémák
lehetnek. Ezért a primer energiahordozókban szegény Magyarország számára fontos a Paksi
Atomerőmű hosszú távú kapacitás-fenntartását megvalósító döntés. Az elmúlt évtizedek
tapasztalatai igazolták, hogy egy permanens kapacitáshiánnyal rendelkező villamos energia
rendszer az ország villamos energia igényeit csak igen nagy biztonsági kockázatokkal képes
ellátni. Ezért alapvető ellátás-biztonsági kérdésnek tekinthető a Paksi Atomerőmű termelő
kapacitásának hosszú távú fenntartása.
A projekt gazdaságosságának értékelése sok vitát váltott ki. Véleményünk szerint az
ismertek közül a legreálisabb a Rotschild-bankház tanácsadó cég pénzügyi elemzése. Az
általuk alkalmazott árampiaci előrejelzések mellett igazolható, hogy a projekt
költséghatékony és a szabadpiaci körülmények között is versenyképes, várható bevételei
elegendőek lesznek minden költség fedezésére, vagyis képes lesz önfinanszírozó módon
működni. Ezek alapján alakult ki az a véleményünk, hogy ebbe a projektbe a magyar állam
ésszerűen és jogszerűen fekteti be erőforrásait.
Budapest, 2016. február 4.
Valenta László s.k.
elnök

Dr. Tóth János s.k.
főtitkár
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KIALAKULÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS
A GTTSZ ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KÖZÖTT
2016. február 24-én sikeres egyeztetés zajlott a GTTSz és az NGM között. CSERESNYÉS
PÉTER munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár fogadta a GTTSz elnökét Valenta Lászlót,
Szegner László főtitkár-helyettes urat, Janzsó Antalt a nyugat-dunántúli régió elnökét, Dr. Dános
Valért a Belügyminisztérium Közszolgálati és Személyzetfejlesztési Főigazgatóság főigazgatóját,
valamint Dr. Szurmay Lászlót szakképzési szakértőt.
Államtitkár úr ismertette a szakképzési- és a foglalkoztatás-politika aktuális kérdéseit.
Hangsúlyozta, hogy közel 100 ezer ember érintett a közmunka-programban, mely a problémák
ellenére sikeresnek tekinthető. Feladatként jelölte meg, hogy a program folytatásában a minőségi
szemlélet kerüljön előtérbe. Azon dolgoznak, hogy a kellően motiváltakat és felkészülteket minél
nagyobb arányban tudják visszavezetni az elsődleges munkaerő-piacra, a többiek számára pedig
megfelelő képzéssel biztosítani kell az alapkompetenciák minél jobb elsajátítását, és erősíteni az
egyéni felelősségvállalást.
A több mint egy óráig tartó konstruktív gondolatcsere során az együttműködés számos területe
napirendre került. Államtitkár úr vállalta, hogy munkatársaival együtt készséggel állnak a GTTSZ
rendelkezésére előadások megtartásával, tájékoztatással az időszerű munkaerő-piaci és szakképzési
kérdésekről.

Janzsó Antal s.k.
elnök, GTTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Szervezete

KÖRNYEZETVÉDELMI ALTERNATÍVÁK
Szövetségünk K+F Tagozata „Szemét –és Szennyvíz Iszap Égetési Alternatívák” címen
vitaanyagot állított össze, amelyben a tömeges égetés helyett a részben szelektáló, a maradékot
gázosító a hamut plazmabontással termékké konvertáló, lerakási igénymentes technológiákat
szorgalmazza.
Valenta László elnök úr irányításával, a Fenntartható Fejlődés Tagozat bevonásával házon
belül a vitaanyag kiértékelésre került. Korábban LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető
miniszter felé levélben jelezte, hogy Szövetségünknél folyik ilyen műhely munka, majd miniszter úr
kérte a részletes anyagot.
CSEPREGHY NÁNDOR parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes vezetésével, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumból SZABÓ ZSOLT fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt
közszolgáltatásokért felelős államtitkár részvételével április 20-án, a Miniszterelnökségen került sor a
vitára. Szövetségünk részéről Valenta László elnök, Horváth Albert, a K+F Tagozat társelnöke és
Vámosi Oszkár környezetvédő vett részt.
Mind műszaki, gazdasági, politikai szempontból pozitív volt a fogadtatás. Megemlítettük,
hogy az éjszakai áramot a pernye és a hamu plazma bontására is fel lehetne használni. Szabó Zsolt
államtitkár úr kérte, ezt a megoldást részleteiben is műveljük ki.
Lázár János miniszter úr megbízta Csepreghy Nándor miniszterhelyettes urat, hogy a GTTSZ
részére minden idevonatkozó minisztériumi anyagot adjon át.
Szövetségünk és a Miniszterelnökség között folyamatos munkakapcsolat van kialakulóban.

Horváth Albert s.k.
társelnök, GTTSZ K+F Tagozata
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EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
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ÚJ PÁRTOLÓ ÉS JOGI TAGOK

PÁRTOLÓ TAGOK



2015. december
Pájer László – Székesfehérvár

JOGI TAGOK



2016. január
Eurobridge Kft. – Velence

2016. március
 MVM Paksi Atomerőmű Zrt. – Paks
 Potencial Services Kft. – Balatonfüred
 Sajó-Hór Kft. – Sajóbábony

Hirdetési lehetőség a Hírlevélben!
Kiadja: Gazdálkodási és Tudományos Társaságok
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 főtitkár
Hirdetési díjaink:
Kapják a GTTSZ pártoló és jogi 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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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 Kárpátmedencei 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,
pártoló és jogi tagok, de valamennyi,
a téma iránt érdeklődő szakember részére.

