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É véggi Kösszöntő
ő
Keedves Tagtárs
T
sunk, Tiisztelt Partner
P
rünk!
K
Közeledik az
a év vége, ünnepi hanngulat lengi körül a nap
pokat, és ilyyenkor mind
dannyian
számba vesszük azz év esemén
nyeit, átgonndoljuk, mitt tettünk azz idei évbenn, és mit szeretnénk
tenni jöövőre. A naggy fogadalm
mak megfoggalmazódnaak, új lendü
ülettel és lellkesedéssel töltenek
el bennüünket, amikkor beköszön
nt az újév.
S
Szövetségünnk életében
n is eltelt eegy év, am
miről bátran mondhatjuuk, hogy sikeres és
eredménnyes volt.

Kedvees Hölgyek és Urrak!
K
Köszönjük a 2016. évben
é
végzzett munkáát, támogattást, együtttműködést, mellyel
sikerült megvalósíttani az év elején
e
kitűzzött célokat, növelni tu
udtuk szakm
mai rendezv
vényeink
b Magyarorsszág az Eurrópai Uniób
ban, a globáális világban
n?” című
számát, így a „Hoggyan tovább
konferencia-, előaddás- és vitassorozat kereetében már a 125. konfeerenciára keerült sor.
B
Bízunk bennne és remééljük, hogy Szövetségü
ünk a 2017--es esztendőőben is gazzdagítani
fogja haazánkat és a külföldi tudományos
t
s életet szín
nvonalas szzakmaiságávval, konfereenciáival
és kutattó munkáivaal.
K
Kellemes Karácsonyi
K
Ünnepekett és Eredményekben Gazdag,
G
Booldog Új Esztendőt
E
kívánunnk Szövetsségünk vallamennyi ppártoló és jogi tagjáának, tiszttségviselőjének, az
együttm
működő, tám
mogató szerv
vezetek vezzetőinek és tagjainak,
t
valamennyi bbarátunknak
k.
Valentaa László s.kk.
a GTTSSZ elnöke

Dr.
D Tóth Jáános s.k.
a GTTSZ főőtitkára

„HOGYAN TOVÁBB MAGYARORSZÁG
AZ EURÓPAI UNIÓBAN,
A GLOBÁLIS VILÁGBAN?”
című konferencia-, előadás- és vitasorozat folytatása
Százhuszadik előadás és vita:
„A magyar gazdaság a változó világgazdasági környezetben”
(2016. május 17., Budapest)
A konferencia helyszíne:
Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér
A rendezvény 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

SZEMELVÉNYEK AZ ELHANGZOTT ELŐADÁSBÓL
Bevezetőben néhány adaton keresztül mutatta be a jelenlegi helyzetet.
Ezen belül kiemelve: Exportunk 80%-a az EU tagországaiba megy, a GDP kétharmadát a
Magyarországra települt multik állítják elő.
Világgazdaság fejlődése magyarországi szempontból:
‐ Globalizáció megállíthatatlan, alkalmazkodni kell hozzá
Fontos a Transzatlanti Szabadkereskedelem körültekintő kialakítása
Technológia szabad áramlása – korlátok között (levédések)
Tőke és munkaerő szabad mozgása. Munkaerőmozgás a jövőben felgyorsulhat, ez
óriási kihívás.
‐ A versenyképesség: az ár, a minőség, a logisztika, export-import arány alakulása
meghatározók
Tényezők:
közigazgatás minősége
társadalmi kohézió (országspecifikus)
társadalmi nyitottság
humántőke felértékelődése (oktatás, egészségügy)
innováció a lehető legszélesebb értelemben
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Magyarrországi viszzonyok alak
kulásában errősen érezteette hatását a válság.
‐ 22015-ben érrtük el a vállság előtti áállapotot (EU
U 2012-ben
n!)
A
Az export tartós húzóáágazat, szerkkezete gond
dot okoz
V
Változatlannul gondot okoz
o
a beruhházások alaakulása
A
Az EU támogatások
t
k mértékee: nem érződik hattása a m
magyar a nemzeti
ggazdaságfejjlesztésben
N
Nem hasznoosultak látv
ványosan azz EU pénzei: a költségv
vetés deficittes lenne nélküle
‐ K
Kis- és középvállalkozzásoknál nem
m számottev
vő a versen
nyképességi fejlődés
H
Humántőkee a nemzetk
közi versenyyképesség meghatározó
m
ó ereje, e tééren sem állunk jól,
m
mert a képzzett munkaeerő jelentős része hagytta el az orszzágot
A jövő a bővített újjratermeléséé.
Szeggner László
ó s.k.
a GTTSZ
SZ főtitkárheelyettese
Az előaddásról készzített videofe
felvétel megttekinthető a Szövetség
g www.gttsz..hu honlapjján.

A rendezvé
r
ény közreeműködő
ője:
Társad
dalmi Egye sülések Orsszágos Szöv
vetsége

Százh
huszoneggyedik ellőadás éss vita:
„A joogállamisság értelm
mezéséveel-alkalm
mazásáva
al kapcsoolatos ak
ktuális
probllémák a magyar társadallomban-g
gazdasággban”
(2016. szepptember 21.., Budapest))
A konfeerencia helyyszíne:
Eötvös 110 Közösséggi és Kulturrális Színtérr
A rendeezvény proggramja:
Megnyiitó: VALEN
NTA LÁSZ
ZLÓ, a GTT
TSZ elnökee
Előadáss:
„A jogáállamiság értelmezésé
é
vel-alkalmaazásával ka
apcsolatos aktuális
a
pro
roblémák a magyar
társadalomban-gazzdaságban”
”
Előadó: PROF. DR
R. SÁRKÖ
ÖZY TAMÁ
ÁS egyetem
mi tanár, a GT
TTSZ elnökkhelyettese
Hozzászzólások, kérrdések
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A KON
NFERENC
CIA ÖSSZ
ZEFOGLA
ALÓJA
A
Az előadó bevezető gondolatkéntt megfogalm
mazta, hogy
y a jogállam
miság kérd
dése nem
csupán jogi, jogáászokra tartozó témakkör. A jog
gállamiságn
nak, jogbizztonságnak komoly
gazdasáági jelentőssége van, a gazdasággi életet befolyásoló tényező, ggondoljunk csak a
tőkebefe
fektetések éss a termeléss biztonságáára.
E
Elmondta, hogy
h
a mod
dern kormánnyzás állam
mhatalmi elllensúlyok reendszerében
n folyik.
Ilyen elllensúlyokatt nemcsak a tradicionáális államhaatalmi ágak képezik, haanem olyan
n modern
ellensúllyok is kialaakultak, mint az alkotm
mánybírósáág, az ombu
udsmanok, a településii–területi
önkorm
mányzatok, a médiah
hatalom álllami szerv
vei, a Száámvevőszékk, a jegyb
bank, a
versenyyhatóság. Ugyanakkor az államszeervezet egy
ységes egéssz, a termésszetszerű üttközések
mellett a Kormánny és az ellensúlyok
e
viszonyáb
ban a kétoldalú együüttműködésn
nek kell
a államszeervezeti elleensúlyok nem növelhhetők korláttlanul (a
dominállnia. Terméészetesen az
„demokkratikus dühh”), mert eltú
úlzásuk csöökkenti az állam
á
hatéko
onyságát.
A
Az alap a hatékony
y jogállam
miság. Nem
m nulláról indulunk, nem teljesen új
államszervezetet kell
k
kiépíteeni. Az aalapvetően 1989–1991
1 között kkialakult jo
ogállami
intézméényrendszerrt a konszeenzusos deemokrácia elvei alapján meg ke
kell szilárdíítani, de
torzulássait, belső elllentmondásait ki kell sszűrni.
A
Az államreeform érdeekében közzéputas álllamfelfogásból kellene
ne kiinduln
ni: nincs
szükségg sem tekinttélyelvű, paternalista, ssem passzív
v államra, azz aktív, erőss állam kon
ncepciója
összeeggyeztethető a kicsi és ollcsó állam kkoncepciójáával.
A
Az előadó szerint a modern
m
korm
mányzás – európai standard szeriint – civil szférával
s
partnerii viszonyt kiépítő,
k
nyittott és átláttható, érdek
kegyeztetésrre-konfliktuusfeloldásra törekvő
többréteegű kormánnyzás. Ezt kell Magyaarországon is megvalósítani, ehhhez viszontt ki kell
építeni a partneri kormányzás
k
szervezetreendszerét.
K
Kékesi Mártton s.k.
a GTTSZ
SZ főtitkárheelyettese
Az előaddásról készzített videofe
felvétel megttekinthető a Szövetség
g www.gttsz..hu honlapjján.

A rendezvéény közreeműködőjee:
Társad
dalmi Egye sülések Orsszágos Szöv
vetsége

5

Százh
huszonkeettedik előadás éss vita:
„„Új gonddolkodássmód a kközgazdasági és pénzügyi
p
rendszerr
fejleszttésében, az oktatá
tási rendsszer korsszerűsítés
ésében”
(2016. szepptember 20., Debrecen))
A konferrencia helyszzíne:
Debreceeni Egyetem, Főépület – Aula
A
A rendezzvény prograamja:
Megnyittó: VALENT
TA LÁSZLÓ
Ó elnök, GTT
TSZ
Köszönttő: DR. BÁC
CS ZOLTÁN
N kancellár, D
Debreceni Eg
gyetem
Levezetőő elnök: DR.. TÓTH GE
ERGELY Ph
hD főiskolai docens, Wek
kerle Sándorr Üzleti Főisk
kola
Előadásook
„Követk
keztetés a paatrióta gazdaságpolitikaa eredményeeiből a jövő teendőire”
Előadó: DR. VEREC
CZKEY ZO
OLTÁN alelnnök, Magyarr Kereskedelm
mi és Iparkam
mara
„A közszolgálat terü
ületén az új közgazdasáági és pénzü
ügyi szemléleet térnyerésee”
Előadó: DR. NOVO
OSZÁTH PÉ
ÉTER egyeteemi docens, Nemzeti
N
Közzszolgálati E
Egyetem
„A Maggyar Nemzetti Bank új go
ondolkodásm
módja és prrogramja”
Előadó: DR. FERKE
ELT BALÁZS főosztályyvezető, MN
NB Oktatási Igazgatóság
M (kérdések, válaszok,
v
vitta)
FÓRUM
Zárszó és a konfferencia érttékelése: D
DR. PETŐ KÁROLY
Y dékán, D
Debreceni Egyetem,
E
Gazdasáágtudományi Kar
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A KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA
A PADA pályázaton nyertes konferencia sorozat 5. konferenciáját Debrecenben az
Egyetem Gazdaságtudományi Kara vezető tanárai, hallgatói nagy érdeklődéssel várták és
jelentős figyelmet kapott a város önkormányzata és a megyei kamara vezetői körében is.
A konferencia 120 fő részvételével az egyetem aulájában került megrendezésre.
Valenta László GTTSZ elnök konferenciát megnyitó szavait követően Dr. Bács Zoltán
kancellár köszöntőjében az új pénzügyi és közgazdasági gondolkodás térnyerésében kiemelte
az egyetem szerepét.
Ehhez kapcsolható Dr. Pető Károlynak a Gazdaságtudományi Kar dékánjának a konferencia
értékelésekor hangsúlyozott felsőoktatási felelősség abban, hogy az egyetem legnagyobb kara
4800 fő képzésével jelentősen hozzájárul egy szemléletében is új szakembergárda pályára
bocsájtásában.
A konferencia első előadójaként Dr. Vereczkey Zoltán MKIK alelnök az általa
használt patrióta gazdaságpolitika fejlődését érzékeltette a gazdasági függőség csökkentése,
az államadósság mérséklése és az energia kiszolgáltatottság csökkenése terén, az utóbbi
években végbement kedvező változások révén.
Érzékeltette a globalizáció, az integráció és a regionalizmus körülményei közötti felelős
gazdálkodás és intézkedéssorozat jelentőségét, fontosságát. Felhívta a figyelmet a
szabadkereskedelmi tárgyalások jelentőségére, főleg veszélyeit hangoztatva tartja fontosnak a
nemzetállami körültekintő döntést.
Kamarai vezetőként kiemelte a gazdálkodó szervezetek és az egyetemek közötti tartalmas
együttműködés jelentőségét, a duális képzésben meglévő magas szintű szakemberképzési
lehetőségeket.
Dr. Novoszáth Péter az NKE docense, mint a következő előadó a közszolgálat
területének szerepét és jelentőségét hangsúlyozta az új közgazdasági és pénzügyi személet
érvénybe jutásában.
A közszolgálati menedzsmenteknek értékteremtő menedzsmentekké kell változniuk. Éppen
ezért rendkívül fontos az állami cégek menedzsmentjének megújítása. Ez fontos feltétele a
további hozzáadott érték növelésnek.
A közszolgálat fontos felelőssége az időbeni beavatkozás szükségességének felismerése, az
optimálisan karcsúsított kormányzati szervek működtetése, a korrupció leépítése feltételeinek
kiépítése.
Mindezek egy jó állam szükséges, de korántsem elégséges feltételei.
Harmadik előadóként Dr. Ferkelt Balázs, az MNB főosztályvezetője részletesen
ismertette a bank felsőoktatás támogató, közreműködő, fejlesztést segítő tevékenységét.
Kiemelt témája a banknak a magyar közgazdasági oktatás támogatása.
Bemutatta, hogy a jegybankok is működtetnek egyetemi-közgazdasági intézményeket.
Együttműködési megállapodások szolgálják a specializációt, a duálképzést, a doktori
programokat.
Kiemelt projektnek tekinthető a kecskeméti új egyetem – Pallas Athéne Egyetem – új
gazdaságtudományi kara, melyben jelentős szerep jut a városi önkormányzatnak és a
Mercedes gyárnak is.
Más egyetemi városokkal: Miskolc – MBA képzés
Pécs – Geopolitikai doktori projekt
Győr – Transz diszciplináris (angol nyelvű) doktori alprogram –
témákban szoros az együttműködés.
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További terveik között szerepel tananyagfejlesztés, tehetséggondozás segítése,
bankfelügyeleti tantárgy fejlesztése.
A hallgatóság tetszéssel fogadta az előadásokat, a Fórumon kérdés és véleménycsere a
magyar adósság nagyságrendje, a GDP további várható alakulása témakörökben alakult ki. A
kérdezőket a kapott válaszok kielégítették.
Szegner László s.k.
a GTTSZ főtitkárhelyettese
Az előadásokról készített videofelvételek és a prezentációk megtekinthetőek a Szövetség
www.gttsz.hu honlapján.
A rendezvény közreműködője:
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
A rendezvény támogatója:
Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány

Százhuszonharmadik előadás és vita:
„Új gondolkodásmód a közgazdasági és pénzügyi rendszer
fejlesztésében, az oktatási rendszer korszerűsítésében”
(2016. október 4., Miskolc)
A konferencia helyszíne:
Miskolci Egyetem, A/1. épület, magasföldszint 33. előadó
A rendezvény programja:
Megnyitó: VALENTA LÁSZLÓ elnök, GTTSZ
Köszöntő: DR. TORMA ANDRÁS rektor, Miskolci Egyetem
Levezető elnök: DR. TÓTH GERGELY PhD főiskolai docens, Wekerle Sándor Üzleti Főiskola
Előadások
„A Magyar Nemzeti Bank új gondolkodásmódja és programja”
Előadó: DR. KOCZISZKY GYÖRGY, Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanács tagja
„Következtetés a patrióta gazdaságpolitika eredményeiből a jövő teendőire”
Előadó: DR. VERECZKEY ZOLTÁN alelnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
„Az újjászervezett magyar állam közpénzügyi rendszere”
Előadó: PROF. DR. LENTNER CSABA egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
FÓRUM (kérdések, válaszok, vita)
Zárszó és a konferencia értékelése: DR. DEÁK CSABA kancellár, Miskolci Egyetem
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A KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA
A Miskolci Egyetemen folytatódott a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok
Szövetségének konferenciasorozata, amely az „Új gondolkodásmód a közgazdasági és
pénzügyi rendszer fejlesztésében, az oktatási rendszer korszerűsítésében” témát tárgyalta.
A konferencia annak a sorozatnak volt a folytatása, melyet a GTTSZ a Pallas Athéné Domus
Animae (PADA) Alapítványhoz benyújtott nyertes pályázata alapján került megrendezésre.
Hírlevelünkben most erről a konferenciáról adunk tömör összefoglalót.
A megnyitó beszédet VALENTA LÁSZLÓ a Szövetség elnöke tartotta. Bemutatta a
GTTSZ-t, mint közhasznú civil szervezetet, szólt az egyetemek és a GTTSZ
együttműködésének fontosságáról, és a most megrendezett konferencia-sorozat céljáról.
Köszöntő beszédében DR: TORMA ANDRÁS a Miskolci Egyetem rektora elmondta, hogy
örömmel adnak otthont a konferenciának. A Magyar Nemzeti Bank új pénzügy-politikájáról
szóló konferencia sorozatnak már az ötödik helyszíne a Miskolci Egyetem. Jó úton járunk, ha
új elméleti válaszokat adunk és gyakorlati megoldásokat keresünk a válságból való
kilábalásra. Kijevi útja során összehasonlította a magyarországi és az ukrajnai helyzetet.
Kijevben csodálkoztak a magyarországi eredmények hallatán.
A konferencia levezető elnöke DR. TÓTH GERGELY felkérte DR: KOCZISZKY
GYÖRGYÖT a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagját előadásának
megtartására ”A Magyar Nemzeti Bank új gondolkodásmódja és programja” címmel.
Az előadó három témakörről beszélt: a válság tanulságairól, a monetáris politikai fordulatról,
valamint a fordulat nemzetközi megítéléséről és eredményéről.
A válságnak - ami még nem ért véget - fontos tanulságai vannak, ugyanis a liberális
gazdaságpolitika monetáris felfogása nem alkalmas a buborékok kialakulását
megakadályozni. A pénz mennyiségi szabályozása többé nem képes a gazdasági folyamatokat
szabályozni. Az 1990.es évek elejétől a bankok lazították a hitelfelvétel követelményeit (a
bankárok óriási bónuszokat kaptak). A reálgazdasághoz képest többszörös pénz került a
forgalomba. Sok bank veszteséges lett (pl. Deutsche Bank).
A monetáris politikai fordulat Magyarországon kamatpolitikai trendfordulót hozott. A korábbi
szokásokkal ellentétben a Jegybank nem emelte, hanem fokozatosan csökkentette a
kamatlábat (0,9 %-). Így csökkentek a lakossági és a vállalati hitel/betéti kamatok is.
Hitelezési trendfordulót is elért az MNB azzal, hogy több, mint 62 ezer kis- és közép
vállalatot mintegy 2,3 milliárd
Ft. fejlesztési hitelhez juttatott 2,5%-os kamattal.
Trendfordulót jelentett a lakossági fogyasztás és a megtakarítások növekedése is.
Államadósság finanszírozási trendfordulót hozott, hogy csökkent az államadósság és a
lakosság finanszírozza a magyar államadósság 20%-át. Kitettségünk már nem olyan erős.
A monetáris politikai fordulat eredménye, hogy történelmi mélypontra csökkent az infláció,
megindult a gazdasági növekedés, a külső egyensúly és a folyó fizetési mérleg javult, a
munkanélküliségi ráta csökkent, a bruttó átlagkeresetek és a reálbérek jelentősen nőttek,
dinamikusan bővült a fogyasztás, a hitelminősítők felminősítették Magyarországot. Az
eredmények igazolták az un. unortodox gazdaságpolitikát. A válság nem fog megszűnni,
nekünk kell tudni alkalmazkodni hozzá.
A második előadó DR VERECZKEY ZOLTÁN a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
alelnöke „következtetéseket vont le a patrióta gazdaságpolitika eredményeiből a jövő
teendőire”.
Elmondta, hogy Európában mindenki patrióta gazdaságpolitikát művel, de liberális
gazdaságpolitikát vár el másoktól. Mi folyik a világban? Háború a nemzetállam ellen. A
globalizációval együtt jár az integráció. A válság nem szűnt meg Ez egy életjelenség a
világban. A multinacionális vállalatok ebben jobban tudják az érdekeiket érvényesíteni. A
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válság alkalmazkodásképtelenséget jelent, mert a problémákra nem tudnak kielégítő választ
adni. A válság nem fog megszűnni, nekünk kell alkalmazkodni hozzá. A multinacionális
vállalatok világméretű hálózata, a hitelminősítők, az IMF, a Világbank globális kényszerítő
hatalmak. Az informatika, a telekommunikáció, a média, vélemény hatalom, amely a rendet
fenntartja.
A népesség növekedése a világ fő régióiban egyenetlen. Európa a világ népességének 8%-át, a
globális termelés 25%-át adja, miközben a világon kifizetett összes szociális juttatásnak 50%át osztja ki. Ezt nem lehet fenntartani. Az EU integrációval kapcsolatban értelmezési
zsákutcák vannak. Azt hiszik, az öregedő Európa népesedési problémáit a gazdasági
bevándorlók fogják megoldani, de Angliában is csak a kelet-európai munkavállalók hoztak
gazdasági növekedést.
2010-ben a kormánynak dogmákat kellett megdönteni (pl: bankadó, multinacionális vállalatok
megadóztatása, a globalizmushoz és az integrációhoz fűződő viszony, a nemzeti bankok
szerepe, a kamatpolitika, a közösségi feladatok definiálása). A nemzeti önfeladásból
átmentünk a nemzet védelmébe. Az államháztartás hiány évi 3% alá csökkent, a Jegybanki
alapkamat 11,5%-ról 0,9% -ra csökkent, az infláció 2015-re megszűnt. A világot nem tudjuk
megváltoztatni, de a mi teendőnk: jobb alkut kötni minden kérdésben.
Feladatunk az önálló nemzetstratégia megfogalmazása és végrehajtása: a gazdasági függőség
csökkentése, az államadósság csökkentése, az energia szektor diverzifikációja, a
külkereskedelmi aktivitás, a hazai munkaerő védelme, az önálló adópolitika fenntartása, a
fejlesztési források hatékony felhasználása.
A harmadik előadó PROF. D. LENTNER CSABA a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
egyetemi tanára „Az újjászervezett magyar állam közpénzügyi rendszere” címmel tartott
előadást.
Kifejtette, hogy a kormányokba vetett társadalmi bizalom 2009-re megrendült.
Magyarországon 2006-ban a kormányba vetett bizalom Európában a legalacsonyabb volt.
Más gazdaságpolitika kellett. Magyarország 2010-től egy hiperaktív gazdaságpolitikát folytat.
A magyar gazdaságpolitika 2010-től nemzetközi trendkövető is, meg patrióta is (pl. az
adópolitika az egyensúly javítását szolgálja). Strukturális reformok nélkül középtávon nem
érhető el a fenntartható GDP növekedés., a magas foglalkoztatási szint és pénzügyi egyensúly,
de a reformok az első években többet visznek, mint hoznak. Vagy hitelből, vagy megszorító
programokból, vagy tehermegosztással kell a reformhoz pénzügyi forrást biztosítani. Az
ortodox, hagyományos válságkezelés lényege: a piac oldja meg a problémákat, az állami
szerepvállalás csökkenjen. A strukturális reformok + a megszorító programok kudarchoz
vezetnek, politikai instabilitást eredményeznek (Görögország, Olaszország, Spanyolország).
A magyar modell a tehermegosztáson alapszik és megőrzi a politikai stabilitást (bankok és a
multi cégek megadóztatása). A válság előtt egy cél, egy eszköz volt, a jegybank az
árstabilitásért felelt. A válság után több cél és több eszköz van az MNB politikájában.
Egyszerre kell segítenie az árstabilitást, a gazdasági növekedést, a költségvetési és a
külgazdasági egyensúlyt. Eredmény: a költségvetési egyensúly helyreállt. 2010-től 2016-ig
10%-kal csökkent a GDP arányos államadósság és előtérbe került annak belső, forint
finanszírozása. Az új típusú állampénzügyi rendszerben a monetáris és fiskális politika is az
állampénzügyi rendszer része. Ehhez új típusú gondolkodás, társadalmi legitimáció is kell.
Ezt segíti kialakítani Dr. Matolcsy György „Egyensúly és növekedés” című könyve.
A neoliberális piacgazdasági rendszer rendszerválságban van. Erős, aktív államra van
szükség. Az új magyar állampénzügyi rendszerben konszolidálni kellett a központi
költségvetést, a társadalombiztosítást, az önkormányzatokat, a devizában eladósodott
lakosságot, vállalatokat.
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Folyam
matosan kelll a kor kihíívásaira vállaszolni. A gazdaságp
politika társsadalmasítássára van
szükségg a közcélokk érdekében
n.
A konfeerencia részztvevői több
b kérdést iss intéztek az
a előadókhoz: a moneetáris politik
ka „több
célja éss több eszkközével” a lakásárak éés lakbérek
k növekedéésének az in
inflációra gyakorolt
g
hatásávaal, a pénzüggy ellenőrző szervek m
munkájával kapcsolatb
ban. Az előaadók a válaaszukban
hangsúllyozták, hoggy az MNB gazdasági nnövekedést segítő polittikája nem ttart a végtellenségig,
a lakássárak és lakbérek sú
úlya a foggyasztói ko
osárban neem túl naggy, s a független
fü
könyvviizsgálói tevvékenység feelügyeleti reendszere vááltozni fog.
A zárszzóban DR. DEÁK CS
SABA a Miiskolci Egy
yetem kanceellárja köszö
zöntötte a megjelent
m
KOPÁC
CSI SÁNDO
ORT. Megk
köszönte a reendezők mu
unkáját és a színvonalaas előadások
kat.
Bejelenntette, hogy az MNB és
é a Miskolcci Egyetem
m együttműk
ködési szerzződést írt alá. A 70
éves maagyar forint történetérő
ől kiállítást rrendeznek a Miskolci Egyetemen.
E
Mikklós Imre s.k.
a GTT
TSZ Észak-ma
agyarországi Regionális Szervezetének elnöke

Az előaadásokról készített
k
vid
deofelvételeek és a preezentációk megtekinthhetőek a Szövetség
S
www.gtt
ttsz.hu honllapján.
A rendezvvény közrem
működője:
Magyar
M
Kereeskedelmi és
é Iparkamaara
A rendeezvény támo
ogatója:
Palllas Athéné D
Domus Anim
mae Alapítv
vány

Százh
huszonneegyedik előadás
e
és
é vita:
„Új gon
ndolkodáásmód a közgazda
asági és
pénzzügyi ren
ndszer fej
ejlesztéséb
ében”
(2016. okktóber 17., Budapest)
B
A konfeerencia helyyszíne:
Nemzetti Közszolgáálati Egyeteem (NKE Á
ÁKK), A. 30
04. terem
A rendeezvény proggramja:
Megnyiitó: PROF. DR. KISS GYÖRGY
Y dékán
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Előadás
„Költségvetési stabilizáció, a Költségvetési Tanács szerepe”
Előadó: DR. KOVÁCS ÁRPÁD egyetemi tanár, a Költségvetési Tanács elnöke
Korreferátum
„A közpénzügyi gondolkodás megújulása”
Előadó: PROF. DR. LENTNER CSABA egyetemi tanár, a GTTSZ főtitkárhelyettese
FÓRUM (kérdések, válaszok)

A KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közpénzügyi és Államháztartási Intézete Ménesi úti
előadótermét a 150 fős hallgatóság zsúfolásig megtöltötte.
Az érdeklődés érthető volt, hiszen Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Költségvetési Tanács
elnöke, a „Költségvetési stabilizáció, a Költségvetési Tanács szerepe” címmel tartott egy órás
igen színvonalas, színes nagy elismerést kiváltó előadást.
Bevezetőjében érzékeltette a politikának mint a pénzügyi célokat meghatározónak a szerepét.
Bemutatta a 2008-as válságot követően – elsősorban 2010 után – tett intézkedéseket és azok
eredményeit, a 2010-ben életbe lépett új kormányzati, pénzügyi-költségvetési politikát.
Végbement a stabilitási fordulat, részesei vagyunk a növekedési fordulatnak, most a
hatékonysági fordulat kell hogy jöjjön.
Cél: a tartósan egyensúlyközeli állapot, lépni kell a minőségi élet felé.
Szükségesek:

költségvetési-politikai szabályok (EU meghatározások)
eljárási szabályok (hogyan épül fel a felépítmény)
közjogi felhatalmazással rendelkező intézmények (pl. Költségvetési Tanács)

Szabály alapú költségvetés, jól működő intézmények, a krízisek elhúzódását, a válság
megúszását szolgálják.
Nem szabad a „fiskális alkoholizmus” állapotába kerülni.
A Költségvetési Tanácsot 3 taggal (MNB, ÁSZ elnökei, és Kovács Árpád) hozta létre a
Parlament. Tevékenysége közjogi horizonthoz kapcsolódik, státusza a 2011-ben elfogadott
Stabilitási Törvénnyel alakult ki.
Az új Alaptörvény (Alkotmány) is igen fontos közpénzügyi meghatározásokat tartalmaz.
A Költségvetési Tanács a Parlament elé kerülő költségvetést a tervezésnél véleményezi,
elfogadását illetően vétó joggal rendelkezik.
Előadásában Kovács Árpád hangsúlyozta, hogy a stabilitási törvény a gyakorlatban
működőképes.
A Költségvetési Tanács nagy figyelmet fordít:
az alacsony költségvetési hiány biztosítására
nemzetgazdasági tartalék képzésére és
célzott tartalékok biztosítására.
Fontos, hogy a költségvetés ne vonjon el összegeket az adósság finanszírozásától.
Készülnünk kell arra, hogy 2020 után az EU finanszírozásokat illetően új helyzet áll elő.
Szegner László s.k.
a GTTSZ főtitkárhelyettese
Az előadásokról készített videofelvételek és a prezentációk megtekinthetőek a Szövetség
www.gttsz.hu honlapján.
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A rendeezvény támo
ogatója:
Palllas Athéné D
Domus Anim
mae Alapítv
vány

Százzhuszonöötödik elő
őadás és vita:
„„Új gonddolkodássmód a kközgazdasági és pénzügyi
p
rendszerr
fejleszttésében, az oktatá
tási rendsszer korsszerűsítés
ésében”
(2016. noveember 11., Kecskemét)
K
)
A konfeerencia helyyszíne:
Pallasz Athéné Egyyetem, Főép
pület – Bólyyai János elő
őadó
A rendeezvény proggramja:
Megnyiitó: VALEN
NTA LÁSZ
ZLÓ elnök, GTTSZ
Köszönntő: DR. AIL
LER PIRO
OSKA rektoor, Pallasz Athéné
A
Egyeetem
Üdvözlőő: GAÁL JÓZSEF
J
alp
polgármesteer, Kecskem
mét Megyei Jogú Váross Önkormán
nyzata
Levezettő elnök: DR.
D TÓTH
H GERGEL
LY PhD főiskolai
f
do
ocens, Wekkerle Sándo
or Üzleti
Főiskolaa
Előadássok
„A Maagyar Nemzzeti Bank új
ú gondolkoodásmódja és program
mja”
Előadó: DR. KANDRÁCS CS
SABA igazzgató, Magy
yar Nemzeti Bank
á
közpéénzügyi ren
ndszere”
„Az újjászervezett magyar állam
Előadó: PROF. DR
R. LENTNE
ER CSABA
A egyetemi tanár, Nem
mzeti Közszoolgálati Egy
yetem
„A Palllasz Athénéé Egyetem Gazdaságttudományi kar fejleszttési tervei””
Előadó: PROF. DR
R. BERÁCS JÓZSEF
F egyetemi tanár,
t
Pallassz Athéné E
Egyetem
M (kérdésekk, válaszok, vita)
FÓRUM
Zárszó éés a konfereencia értékeelése: FINT
TA ZITA kaancellár, Pallasz Athénné Egyetem
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A rendezvvény közrem
működője:
Magyar
M
Kereeskedelmi és
é Iparkamaara
A rendeezvény támo
ogatója:
Palllas Athéné D
Domus Anim
mae Alapítv
vány

A KON
NFERENC
CIA ÖSSZ
ZEFOGLA
ALÓJA
A megnyitóó, a köszön
ntő és az üddvözlő szavak után Dr. Kandrács Csaba előaadásában
elöljáróbban elmonndta, hogy a felügyeelet vezető
őjeként nag
gyrészt az MNB fellügyeleti
munkájááról tudja tájékoztatn
ni a jelennlevőket. Az
A MNB programjáv
p
val kapcsollatban a
követkeezőkről tájéékoztatta a megjelentekket. Magyaarország 2010-től, de kkülönösen 2013-tól
hiperakttív gazdasáágpolitikát folytat.
f
Fő ffeladat az árstabilitás
á
fenntartása mellett a pénzügyi
p
stabilitáás, valamintt a versenyk
képesség biiztosítása, melynek
m
alap
pja elsősorbban a jó ok
ktatás. Új
szemléletet alakítoott ki, melyeek az egyennsúly és növekedés. Meghatározta
M
a az új célrrendszert
és az esszköztárakaat bővítette. Az új maggyar modelll a tehermegosztáson aalapszik (baankok és
multik m
megadóztattása). Az új szemlélet eredménye: a költségv
vetési egyennsúly helyrreállt. Ez
az új típpusú államppénzügyi ren
ndszer alapjja a monetárris és fiskális politika.
Az előaadás másodiik részében elmondta, hogy a felü
ügyeleti ren
ndszer integr
grációja az egységes
e
eszköztááron alapull, és felsoro
olta a pénzüügyi közvettítő rendszeer intézményyei feladatk
köreit is.
Végezettül a pénnzügyi szektor jövőbbeni kihíváásairól és az alternnatív bank
krendszer
kialakítáásáról beszéélt.
A következző előadásb
ban Prof. D
Dr. Lentneer Csaba, a magyar áállam közp
pénzügyi
rendszerét ismertettte, melyneek alapja a fiskális és monetáris konszolidááció. Hango
oztatta a
rendszerépítés fonntosságát, beszélt
b
a sstrukturális reformok paradoxonnáról, bem
mutatta a
működőő válságkezzelések technikáját. A
Az MNB 2013-tól
2
váálságkezelő módban dolgozik,
d
működéését társadaalmi kontexu
usba kell hhelyezni (deevizahitelek
k kivezetésee), és hangssúlyozta,
hogy 22013-tól a növekedéss és egyennsúly egyszzerre jelen
nik meg azz új típusú állam
közpénzzügyi rendsszerében. Ezzel
E
kapcsoolatban a felmerülő
fe
kiihívások éss korlátok jelenlétét
ismertettte.
D
Dr. Ailer Piroska
P
rektor asszony a harmadik
k előadásbaan ismertettte a Pallaszz Athéné
Egyetem
m – mint eggész kompleexum – fejleesztési terveeit.
Beke Józseef s.k.
tanácsad
dó
Az előaadásokról készített
k
vid
deofelvételeek és a preezentációk megtekinthhetőek a Szövetség
S
www.gtt
ttsz.hu honllapján.
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A 2016. MÁJUSI HÍRLEVÉL
MEGJELENÉSE ÓTA ELTELT IDŐSZAK
EGYÉB KONFERENCIÁI
„ZAVAROS? BÖLCS ÉS NAGY VOLT A DUNA”
CÍMŰ, A NEMZETKÖZI DUNA NAPHOZ KAPCSOLÓDÓ
SZEMINÁRIUM JÚNIUS 30-ÁN
Közreműködők: Európa Ház/Danubiana Hálózat, Társadalmi Egyesülések Országos
Szövetsége
A szeminárium helyszíne: Civilek Háza
Öt éve, hogy elfogadásra került az Európai Uniónak a Duna Régióval foglalkozó stratégiája.
Bár EU-s léptékben a fél évtized nem tűnik hosszúnak, mi mégis elérkezettnek láttuk az időt
arra, hogy olyan kérdésekre keressük a választ, mint:
mennyire váltotta be a magyar EU elnökség alatt elfogadott Duna Régió Stratégia a
hozzá fűzött reményeket?
mi újat hozott a Duna menti országok együttműködésében a Stratégia? Mik az
eredmények?
milyenek a tapasztalatok a magyar prioritások (pl. vízminőség) végrehajtása területén?
és egyáltalán és nem utolsósorban: hol a helyünk nekünk, társadalmi szereplőknek ebben
a folyamatban?
A konferencia programjában:
BARABÁS MIKLÓS, a szeminárium levezető elnöke köszöntötte a résztvevőket.
DR. RÁCZ SÁNDOR, a TESZ megyei elnöke a folyó szerepéről beszélt egy Duna-menti
város (Győr) szemszögéből.
JENEI GÁBOR (Külügyminisztérium) helyzetjelentést tartott a Duna Régió Stratégia
megvalósítása során elért eredményekről.
DR. PERGER LÁSZLÓ, az EUSDR P4 koordinátora az egyik magyar prioritásterület, a
vízminőség kérdésével kapcsolatban beszélt munkájáról.
Tájékoztató hangzott el a 2016. november elején Pozsonyban megrendezésre kerülő
nemzetközi Duna Fórumhoz kapcsolódó civil társadalmi programról, részvételünk
lehetőségeiről.
Az előadásokat követően eszmecserére került sor, melyben a résztvevők kérdéseire,
véleményére, javaslataira válaszoltak az előadók.
A rendezvényen elhangzottak figyelembe vételével javaslat született, hogyan lehet erősíteni a
társadalmi részvételt a Duna Régió Stratégia megvalósításában?
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A konfeerencia egybben a 2017--ben Budapeesten megreendezésre kerülő
k
nemzzetközi Dun
na Fórum
társadallmi előkészíítését is szolgálta.
Az előaddásokról készzített videofeelvételek meggtekinthetőeek a Szövetséég www.gttszz.hu honlapján.

„A MU
UNKAE
ERŐPIA
AC AKTU
UÁLIS KÉRDÉS
K
SEI ÉS A
S
SZAKKÉ
ÉPZÉS HELYZ
H
ZETE, KÜLÖNÖ
K
ÖS TEKIINTETT
TEL
A DUÁLIS
D
KÉPZÉ
ÉSRE” CÍMŰ
C
KO
ONFERE
ENCIA
SZEP
PTEMBE
ER 28-ÁN
N MISK
KOLCON
N
A konferrencia helyszzíne:
Miskolcii Egyetem, C/2.
C épület XXXV.
X
előaddó
A rendezzvény prograamja:
Köszönttő: VALENT
TA LÁSZLÓ
Ó elnök, GTT
TSZ
Megnyittó: PROF. DR.
D TORMA
A ANDRÁS rektor, Misk
kolci Egyetem
m
Előadásook
„A mun
nkaerőpiac aktuális
a
kérd
dései és a szzakképzés heelyzete különös tekintetttel a duális
képzésree”
Előadó: CSERESNY
YÉS PÉTER
R munkaerőppiacért és kéépzésért felelős államtitkkár, Nemzetg
gazdasági
Minisztéérium
„A duállis képzés a felsőoktatás
f
sban és a Miiskolci Egyetemen”
Előadó: DR. HORV
VÁTH ZITA
A általános rekktorhelyettess, Miskolci Egyetem
E
Robert Boscch Kft-nél”
„A duállis képzés goondjai és ereedményei a R
Előadó: SOMOGYII ANDRÁS humánerőfor
h
rrás igazgató
ó, Robert Bossch Kft.
Kérdésekk, hozzászólások
Zárszó éés a konferenncia értékelésse: PROF. D
DR. TORMA
A ANDRÁS rektor, Miskkolci Egyetem
m
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A KON
NFERENC
CIA ÖSSZ
ZEFOGLA
ALÓJA
V
Valenta Lásszló elnök vezette
v
deleegációt bem
mutatkozó láátogatáson fogadta Cseresnyés
Péter, a Nemzetgazzdasági Min
nisztérium áállamtitkáraa 2016. tavaaszán. A köllcsönös tájéékoztatás
után a fe
felek kifejezzték együttm
működési szzándékukat.
E
Ezen konfeerencia az együttműköd
e
dés első meegnyilvánullása. A renddezvény a Miskolci
M
Egyetem
m és a GT
TTSZ szervezésében vvalósult meg
g. Központti témája a duális szaakképzés
helyzetee és fejleszttésének leh
hetőségei M
Magyarorszáágon. A kon
nferencia irá
ránt jelentőss volt az
érdeklőddés. A réssztvevők száma megghaladta a 100 főt. Egyetemi
E
ooktatók, haallgatók,
középiskolai tanárrok és végzzős tanulóiik – még Nagykanizs
N
sáról is -, a Keresked
delmi és
Iparkam
mara, gazdállkodó szervezetek képvviselői, a heelyi és regio
onális sajtó ddelegáltjai foglaltak
f
helyet a hallgatóságg soraiban.
A
Az előadókk mindegyiike kifejez ésre juttattta elkötelezzettségét a duális szaakképzés
támogattása mellettt, hogy érd
dekelt a feejlesztésben
n, és a min
nél gyorsabbb siker érrdekében
megoszttja tapasztalatait az érd
dekelt felekkkel.
E
Ezen konferencia folyo
ományakénnt indult el az
a államtitk
kárság és a Budapesti Műszaki
M
Egyetem
m Pedagógiiai Intézetén
nek képviseeletében dr.. Benedek András
A
és m
munkatársai közötti
további konzultációó-sorozat taananyag-fejllesztés és taanár- és szak
koktató-képpzés tárgyáb
ban.
K
Külön köszönjük a Misskolci Egyeetem vezetésének a szervezésben nnyújtott kiem
melkedő
munkájáát.
Jan
nzsó Antal ss.k.
a GTTSSZ Nyugat-d
dunántúli Regionális Sz
Szervezeténeek elnöke
k
vid
deofelvételeek és a preezentációk megtekinthhetőek a Szövetség
S
Az előaadásokról készített
www.gtt
ttsz.hu honllapján.
A rendezvvény közrem
működője:
Misskolci Egyeetem
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A „MINDENNAPI PÉNZÜGYEINK” SORON KÖVETKEZŐ
KONFERENCIÁJA OKTÓBER 11-ÉN, PÉCSETT
A konferencia helyszíne:
Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar - Aula
A rendezvény programja:
Megnyitó
DR. ZELLER GYULA, a Pécsi Tudományegyetem gazdasági-, stratégia- és kommunikációs
ügyekért felelős általános rektorhelyettese
Előadások:
„Mert megérdemlem.” – Gondoskodás-biztonság! Védőháló a mindennapokhoz.
Előadó: BERNÁTH JULIANNA oktatási igazgatóhelyettes, Pénziránytű Alapítvány
„Kristálygömb helyett.” – Lásd a jövőd!
Előadó: KOCSONYA FANNI, Pénziránytű Alapítvány
„Diákhitel – lehetőség és felelősség”
Előadó: DR. FAZEKAS KORNÉL, a Diákhitel Központ Zrt. regionális képviselője
Kérdések, válaszok, zárszó

A rendezvény támogatója:
SKIP Magazin (www.skip.hu)

A rendezvény közreműködői:
Diákhitel Központ Zrt.,
Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
Belső Képzési Központja,
Pénziránytű Alapítvány

A RENDEZVÉNY ÖSSZEFOGLALÓJA:
A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési
Kara adott otthont 2016. október 11-én a „Mindennapi pénzügyeink” című konferenciának,
mely a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége kezdeményezésére, a
Pénziránytű Alapítvány és a Diákhitel Központ Zrt. közreműködésével került megrendezésre.
A megjelent, több mint kilencven érdeklődőt DR. ZELLER GYULA, a Pécsi
Tudományegyetem Gazdasági-, stratégiai- és kommunikációs ügyekért felelős általános
rektorhelyettese köszöntette.
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A rendezvéény keretébeen elsőként BERNÁTH
H JULIAN
NNA, a Pénzziránytű Alapítvány
oktatásii igazgatóhhelyettese tartott előőadást a megtakaríttási célokrról és befektetési
lehetőséégekről, hanngsúlyozva az öngondooskodás jeleentőségét.
K
KOCSONY
YA FANN
NI a Péénziránytű Alapítván
ny képviseeletében hallgatói
h
szemszöögből jártaa körül az egyetemissta lét pén
nzügyi neh
hézségeit, hhasznos gy
yakorlati
tanácsokkkal is elláttva a résztveevőket.
A fórum folytatásakéént DR F
FAZEKAS KORNÉL
L, a Diákhhitel Központ Zrt.
regionállis képvisellője a Diák
khitel igényybevételi leehetőségeirő
ől beszélt. Az előadó kitért a
piacképpes tudás éss diploma okozta verrsenyelőnyö
ökre, valamint a hitelvvétellel kap
pcsolatos
felelős ddöntéshozattal jelentőséégére.
A
Az előadásssorozat zárrszavában D
DR. KOLT
TAI ZOLT
TÁN, a háázigazda in
ntézmény
egyetem
mi docense köszönte meg a réssztvevők érrdeklődését,, kiemelve a fiatal generáció
szerepétt az újfajta pénzügyi
p
ku
ultúra megteeremtésében.
Dr. Kolttai Zoltán s.k.
habilitált eegyetemi do
ocens,
PTTE KPVK
Bellső Képzési Központ iga
azgatója
Az előaddásokról kéészített videofelvételek és a prezen
ntációk meg
gtekinthetőeek a Szövetsség
www.gtt
ttsz.hu honllapján.
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SZERVEZETI ÉLET
JEGYZŐKÖNYV A GTTSZ 2016. MÁJUS 17.
NAPI KÖZGYŰLÉSÉRŐL
Közgyűlés megkezdése: 12 óra 45 perc
Közgyűlés helyszíne: Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér II. emeleti előadó-terme

Valenta László, a GTTSZ elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Kedves Vendégeink!
A GTTSZ 2015. évi tevékenysége beszámolójának szóbeli kiegészítést tartalmazó, és a 2015.
évről szóló gazdasági előterjesztéseket tárgyaló Közgyűlésünket - a Meghívóban szerepelt
felhívásnak megfelelően - az Elnökség összehívta.
Tájékoztatom a megjelenteket, hogy az Elnökség, a Közgyűlés számára javasolt napirendet –
több, mint 15 nappal ezelőtt - kiküldte és elektronikus úton is közzétette.
Továbbá arról is tájékoztatom a megjelenteket, hogy Dr. Tóth János főtitkár úr betegsége
miatt a szóbeli kiegészítést én fogom megtartani, remélem, hogy tudom őt pótolni.
Az Elnökség felkérte a Közgyűlés levezetésére Dr. Soós Tibor főtitkárhelyettes urat, ezért
átadom a szót az ülés levezetésére.

Dr. Soós Tibor:
Tisztelt Közgyűlés!
A megjelentek száma alapján közgyűlésünk a meghívóban jelzett első időpontban még nem
volt határozatképes. Ezért bejelentem most, hogy az elnökség a Meghívóban jelzett második
időpontra, azaz 12.45.órára összehívta a Közgyűlésünket, így az - a megjelentek számától
függetlenül – határozatképes.
Bejelentem továbbá, hogy a közgyűlésen jegyzőkönyv készül, amelynek vezetésére az
Elnökség előzetesen felkérte Elek Zsuzsannát, míg jegyzőkönyv hitelesítőknek:
Beke Józsefet és
Szegner Lászlót.
Megkérdezem, hogy a Közgyűlés elfogadja-e nevezettek erre a feladatra történő
megválasztását?
Megállapítom, hogy a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvvezető és
jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
A napirend meghatározásával kezdjük meg az érdemi munkánkat.
A kiküldött napirendi javaslattal kapcsolatban megkérdezem, hogy a közgyűlésen megjelentek
ismerik-e a napirendi pontokat?
A Közgyűlés egyhangúlag kijelenti, hogy IGEN.
Bejelentem, hogy mivel nem történt olyan jogszabályváltozás és a Szövetség vezető
testületeiben sem merült fel olyan személyi kérdés, amelyek bármelyike az Alapszabályunk
módosítását igényelné, ezért az elnökség az előzetesen kiküldött, a meghívóban szereplő
napirendet javasolja megtárgyalni.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek további napirendi javaslata?
A Közgyűlés egyhangúlag kijelenti, hogy NINCSEN.
Kérem, hogy az Elnökség által javasolt napirend megállapításáról kézfelemeléssel
szavazzanak, először azok, akik azzal egyetértenek.
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Megállapítom, hogy a megjelentek a Meghívóban szereplő napirendi javaslatot
egyhangúan elfogadták, ellenpróbát vagy a tartózkodók számának megállapítását ezért nem
kérem.
Bejelentem, hogy a GTTSZ közgyűlése az Elnökség által javasolt napirendet egyhangúlag
elfogadta, amely a következő:
1. A GTTSZ 2015. évi tevékenysége beszámolójának szóbeli kiegészítése
(írásbeli beszámoló: lásd. a Szövetség 2015/1. és 2015/2. számú Hírleveleit)
Előadó: VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke
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 is kiosztott dokumentumot, melynek szövege 2016.
április 27. napján közzétéve)
b.)
A GTTSZ 2015. évi mérlegbeszámolója és annak közhasznúsági melléklete
(lásd. a közgyűlés előtt a helyszínen is kiosztott dokumentumot, melynek szövege 2016.
április 27. napján közzétéve)
Előadó: VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke
3. Egyebek
Tájékoztatom a Szövetség pártoló és jogi tagjait, hogy a módosított Alapszabálynak
megfelelően, évente legalább egy közgyűlést kell tartani, ahol jóváhagyjuk a szervezet
egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.
Továbbá arról is tájékoztatom a Közgyűlést, hogy minden ötödik évben tisztújításra kerül sor,
ami ez év novemberében lesz aktuális.
Rátérhetünk a 1. közgyűlési naprendi pontunkra, ezért felkérem Valenta László
elnök urat, hogy adjon a Közgyűlésnek szóbeli kiegészítést a GTTSZ 2015. évi
tevékenységéről

Valenta László elnök úr tájékoztatása:
Elnök úr szóbeli kiegészítést adott a GTTSZ 2015. évi tartalmi és szervezeti kérdésekkel
foglalkozó tevékenységéről.

Dr. Soós Tibor:
Megköszönöm a tájékoztatót és kérem, hogy azt a T. Közgyűlés vegye tudomásul.
Megállapítom, hogy a GTTSZ Közgyűlése a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.

Rátérünk a 2. napirendi pontunk – a GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓK –
megtárgyalására, melyek mindegyikének elhangzása után nyitunk vitát azokról.
Az Alapszabály 5.4.4. pontja előírásainak megfelelően először megadom a szót Lengyel Tibor
úrnak a GTTSZ Ellenőrző Bizottsága elnökének.

Lengyel Tibor szóbeli kiegészítése
Az Ellenőrző Bizottság elnöke – Lengyel Tibor úr – a következőkről tájékoztatta a Közgyűlés
résztvevőit, szóbeli kiegészítésében.
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Az Ellenőrző Bizottság 2016. április 26-i ülésén megtárgyalta a GTTSZ egyszerűsített
beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét. Elmondta, hogy a fent említett anyag az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI.
törvény hatályának megfelelően készült.
Az EB megállapította, hogy a GTTSZ 2015. évben konszolidáltan működött, bevételeit,
valamint közhasznú kiadásait megnövelte, és ezért a törvényi előírásoknak megfelelően az
Elnökség valamint a Közgyűlés felé elfogadásra javasolta.
Fentiek alapján javaslom, hogy a GTTSZ 2015. évi egyszerűsített beszámolóját és annak
közhasznúsági mellékletét a Közgyűlés fogadja el.

Dr. Soós Tibor:
Felkérem Valenta László urat, hogy az Elnökség megbízásából terjessze elő a GTTSZ 2015.
évi mérlegbeszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét

Valenta László:
Tájékoztatom a közgyűlést, hogy a beszámoló és annak közhasznúsági melléklete minden
jelenlévő számára a közgyűlés kezdete előtt hozzáférhetővé vált, honlapunkon is bármikor
megtekinthető.
A Szövetség éves összes bevétele 20.458 ezer forint volt, míg az összes ráfordítás 20.106 ezer
forint, így adózott eredményünk 352 ezer forint.
A közhasznú tevékenységből származó bevétel 20.196 ezer forint volt, míg a közhasznú
tevékenység ráfordítása összesen 20.045 ezer forint.
A közhasznúsági melléklet tartalmazza azt is, hogy a szervezet munkájában 18 önkéntes vesz
részt, továbbá nyomon követhető az anyagban a szervezet közhasznú tevékenységeinek
részletes bemutatása, és szintén a 2015. évi támogatott rendezvények pénzügyi vonatkozásai.
A GTTSZ Ellenőrző Bizottsága április 26-án tárgyalta meg a 2015. évi tevékenység
számviteli és közhasznúsági adatokat tartalmazó anyagát. Megállapította, hogy az megfelel a
törvényi előírásoknak és javasolta, hogy az Elnökség hagyja jóvá.
A GTTSZ Elnöksége április 28-án tartott ülésén megvizsgálta és jóváhagyta az Ellenőrző
Bizottság előterjesztését, és megbízta a főtitkárt, hogy azt a Közgyűlés számára elfogadásra
javasolja.
Fentiek alapján kérem a T. Közgyűlést, hogy a GTTSZ 2015. évi mérlegbeszámolóját és
annak közhasznúsági mellékletét fogadja el.

Dr. Soós Tibor:
Megköszönöm az Ellenőrző Bizottság elnökének és a Főtitkár úrnak a beszámolóit.
Kíván-e valaki hozzászólni? - kérem, hogy ezen szándékukat kézfelemeléssel jelezzék és
nevüket - a Jegyzőkönyvben történő rögzítés érdekében - hangosan bemondani
szíveskedjenek.

Lányi Pál, a GTTSZ pártoló tagja:
A közhasznúsági tevékenységek bemutatása c. rovatnál nem világos előttem a közhasznú
tevékenységből részesülők létszáma vonatkozásában, hogy a beszámolóban jelzett létszámok
összeadva értendők-e, vagy van-e a számadatok között átfedés?
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Lengyel Tibor:
A GTTSZ 2015. évben – a beszámoló szerint is – négy különféle közhasznú tevékenységet
folytatott. Természetesen a közhasznú tevékenységben részesülők létszáma tekintetében
átfedések lehetnek, és tényszerűen vannak is.

Dr. Soós Tibor:
Megkérem a T. Közgyűlést, hogy – az Ellenőrző Bizottság jelentésének ismeretében is szavazzon a 2015. évi gazdálkodásról szóló beszámolóról és annak közhasznúsági
mellékletéről
Megállapítom, hogy a GTTSZ Közgyűlése a 2015. év gazdálkodásáról szóló
mérlegbeszámolót és annak közhasznúsági mellékletét egyhangúlag,
és ezzel a 2015. évi mérlegbeszámolót
‐ 20.458 ezer Ft bevétellel és
‐ 20.106 ezer Ft kiadással,
‐ 352 ezer Ft adózott eredménnyel,
valamint annak közhasznúsági mellékletét egyhangúlag elfogadta.
A szavazást köszönöm.

Rátérünk az Egyebek napirendi pontra
Mivel felszólalás, bejelentés nem érkezett, átadom a szót Valenta László elnök úrnak.

Valenta László:
Mindenkinek megköszönöm a jelenlétét és segítő közreműködését és mindenkinek további
eredményes munkát kívánok, s ezzel a mai közgyűlésünket bezárom.
Kmf.
Elek Zsuzsanna s.k.
jegyzőkönyv vezető
Beke József s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő

Szegner László s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő

A HON- ÉS RENDVÉDELMI/RENDÉSZETI
SZERVEK TAGOZATÁNAK KIBŐVÍTETT
ELNÖKSÉGI ÜLÉSE JÚNIUS 14-ÉN
A GTTSZ Hon-és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozata június 14-én kibővített
elnökségi ülését tartotta a Terrorelhárítási Központban.
Napirend volt:
1. Tájékoztató a TEK tevékenységéről, feladatairól
Előadó: KASZNÁR ATTILA, a TEK Tudományos Tanács titkára
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ÖSSZEFOGLALÓ AZ ÜLÉSRŐL
Az európai terror- és biztonsági helyzetet jelenleg. elsősorban három terrortámadás határozza
meg. Ezek pedig a 2015. november 13-ai párizsi, a 2016. március 22-ei brüsszeli, valamint a
2016. július 14-ei nizzai támadások. A terrorista akciók több száz halálos áldozatot és még
több sebesültet követeltek, miközben az anyagi kár is jelentős volt. A támadások
bebizonyították, hogy az illegális migráció és a terrorizmus között összefüggés van. hiszen a
párizsi eseménysor elkövetői között megtalálhatók a 2015-ös, kontrollálatlan
migráns hullámmal az Európai Unió területére érkezett személyek. Ugyanígy
bebizonyosodott, hogy a Föld erőegyensúlya rendkívül kényes, amelybe akár a demokrácia
terjesztésének végett sem tanácsos beavatkozni. Mit lehet tenni? Egyértelműen komplex
módon kell kezelni a kialakult globális helyzetet. Ennek egyik lépése kell legyen a világ
válságövezeteiben zajló konfliktusok hatásos kezelése. Az Európában formálódott biztonsági
réseket mindenképpen be kell foltozni, ennek érdekében szükséges számos jogszabályi
reform megtétele, a rendvédelmi együttműködés fokozása, valamint a migránsok
hatékony integrációjának kivitelezése, az elmúlt évtizedekben kialakult párhuzamos
társadalmak felszámolása.
Kasznár Attila s.k.
PhD c. nb. százados, kiemelt főelőadó,
a TEK Tudományos Tanács titkára

EMLÉKEZTETŐ A GTTSZ OKTÓBER 10-ÉN
MEGTARTOTT ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉRŐL
Az ülésen a GTTSZ elnökségének tagjai vettek részt (elnök, elnökhelyettesek, Ellenőrző
Bizottság elnöke). Az elnökségi ülés határozatképes volt. Dr. Tóth János főtitkár úr betegsége
miatt igazoltan távol maradt.
Napirend volt:
 A GTTSZ IV. Tisztújító Közgyűlése óta eltelt időszak tevékenységének értékelése és
jelenlegi helyzete
Az Elnökségi ülés résztvevői a véleményezésre, illetve egyetértésre megküldött
anyagot megtárgyalta, és felhatalmazta a GTTSZ elnökét, hogy azt terjessze a
Közgyűlés elé.


Tájékoztatás az V. Tisztújító Közgyűlés előkészítésére és javaslat a napirendre
Előadó: Dr. Soós Tibor jogi főtitkárhelyettes volt
A résztvevőket tájékoztatta, hogy a Főtitkárság (főtitkár és főtitkárhelyettesek)
mandátuma most érdemben 2 évre szólna, mivel az egyesülési jogról szóló, valamint a
civil törvényben foglaltak alapján a Szövetség vezetésében strukturális változtatást
célszerű végrehajtani.
Előterjesztette, hogy a Tisztújító Közgyűlés Jelölő Bizottság elnökének Török Imre,
tagjainak Dr. Horn János és Ujhelyi Jenő urakat javasolta a Főtitkár úr. A javaslatot az
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Elnökség egyhangúan elfogadta és felhatalmazta a Jelölő Bizottságot, hogy munkáját
kezdje meg.
Előterjesztette a Tisztújító Közgyűlés meghívójának programját, melyet azzal a
változtatással fogadott el az Elnökség, hogy új napirendi pontként az Alapszabálynak
a székhellyel kapcsolatos módosítása, valamint a döntés a változások bírósági
bejelentéséről kerüljön be a programba.


Aktuális ügyek
Ezen, harmadik napirendi pontban Valenta László elnök úr:
- Megköszönte a munkát azoknak az elnökhelyetteseknek, akik a továbbiakban nem
kívánják jelöltetni magukat;
- Bemutatta azokat a leendő új elnökhelyetteseket, akik jelöltetik magukat;
- Méltatta a betegsége miatt távol levő Dr. Tóth János főtitkár urat, aki a
továbbiakban már nem kívánja jelöltetni magát a főtitkári tisztségre; emiatt az
Elnökségnek kell döntenie, hogy az új székhelyet elfogadják-e? Az Elnökség
válasza igen volt. Kérte továbbá az Elnökség jóváhagyását arra, hogy személyes
összeférhetetlensége és a Főtitkár úr betegsége miatt a bérleti szerződést az
Elnökség megbízásából Beke József tanácsadó írja alá a WellTECH Zrt.-vel a
1036 Budapest, Bécsi út. 85/IV. sz. alatti ingatlan bérletéről, mert végig Ő
tárgyalta le a szerződés feltételeit. Az Elnökség jóváhagyta, hogy képviseletében
Beke tanácsadó írjon alá.
- Szó esett az esetleges főtitkári jelöltekről, amely posztra valószínűleg többes
jelölés lesz;
- Dr. Horn Péter és Dr. Kopátsy Sándor elnökhelyettesek levelet intéztek az
elnökségi ülés résztvevőihez a Főtitkár úr köszöntéseként. Döntés született, hogy a
leveleket a Közgyűlésen fogják felolvasni;
- Ismertette a GTTSZ jelenlegi megnyugtató pénzügyi helyzetét, és tájékoztatta a
résztvevőket a jövőbeni új feladatokról (2017. évi PADA pályázat, az MNB egyik
alapítványán keresztül doktorandusz-képzés támogatása, Dr. Cseresnyés Péter
helyettes államtitkár által felvetett javaslat mérnök-tanárképzés tárgyában.

Az Elnökség az elhangzottakat egyhangúlag tudomásul vette, a Jelölő Bizottság elnökét
felkérte, hogy kezdje meg munkáját, a Közgyűlésre készített 5 éves tájékoztató anyagot
jóváhagyta és felkérte Valenta László elnököt, hogy 2016. november 23-án 12.30 órára az V.
Tisztújító Közgyűlést hívja össze.
Az írásos anyag mellékelve.
Kmf.
Elek Zsuzsanna s.k.
jegyzőkönyvvezető

Valenta László s.k.
a GTTSZ elnöke
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A GTTSZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGÁNAK
ÜLÉSE 2016. OKTÓBER 10-ÉN
Napirend volt:
A GTTSZ V. Tisztújító Közgyűlésén előterjesztendő – a beszámolási időszakban (2011.
november 22. – 2016. november 23.) végzett tevékenység – értékelése.
Az értékelő anyagot az EB megtárgyalta és jóváhagyta azzal, hogy a Közgyűlés elé „Az
Ellenőrző Bizottság tájékoztató jelentése az elmúlt választási ciklusban végzett munkájáról”
címmel kerüljön előterjesztésre.
Lengyel Tibor s.k.
Ellenőrző Bizottság elnöke

HÍREK
SORON KÖVETKEZŐ RENDEZVÉNYEK


„Oknyomozó tudomány – versenyképesség„
(a GTTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Szervezete közreműködésével, a Magyar
Tudomány Napja alkalmából kerül megrendezésre)
A konferencia időpontja: 2016. november 24. délelőtt 10.00 óra
Helyszín: Medgyaszay Ház (8800 Nagykanizsa, Sugár u. 5.)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


A GTTSZ Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozatának elnöksége
kibővített ülést tart 2016. november 24-én a Belügyminisztériumban, a Tagozat 20
éves fennállásának alkalmából.
Meghívott vendég DR. PINTÉR SÁNDOR Magyarország belügyminisztere.

KÖSZÖNET AZ SZJA 1 SZÁZALÉKÁÉRT
A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége elnöksége köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik a 2015. évi személyi jövedelemadójuk 1 százalékát felajánlották céljaink
megvalósítására.
A 2016. évben megkapott, 2015. évi szja 1%-ot jelentő 38.949,- forintot a GTTSZ
2016. évi rendezvényei támogatására fordította.
Köszönjük felajánlásaikat, melyekre továbbra is, minden évben számítunk!
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KORMÁNYZATI KAPCSOLAT
SZEMELVÉNYEK A GTTSZ MINISZTERELNÖKSÉGGEL FOLYTATOTT
LEVELEZÉSÉBŐL


Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter 2014. július 30., iktatószám: I1/ME/3489/2/2014.
„A Miniszterelnökség készségesen fogadja stratégiai partnerség létrehozására irányuló
kezdeményezésüket. Bízom abban, hogy azt a szakmai munkát, melyet az elmúlt
években elértek, mihamarabb kiteljesíti a Miniszterelnökséggel kötendő stratégiai
partneri megállapodás.”



Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter 2014. december 30.
„A GTTSZ tevékenységén keresztül elősegítheti a tudományos, kutatási, fejlesztési és
innovációs szakpolitika érvényesülését. A Szövetség részvételére, segítő
közreműködésére számítunk azon széleskörű egyeztetésen alapuló folyamatokban is,
melyek célja a tudáson és az innováción alapuló gazdaság kialakításához való
hozzájárulás.”



Dr. Sonkodi Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára, 2015. július 27., iktatószám:
SÁT/41/2/2015.
„A GTTSZ fontos szakmai tevékenységet végez, melynek egyértelmű pozitív
eredménye a lakosság és a szakmai körök széles körben történő tájékoztatása napjaink
meghatározó kérdéseivel kapcsolatban. A GTTSZ tevékenysége fontos az atomenergia
hazai alkalmazása, társadalmi elfogadottságának biztosítása területén.”



Dr. Sonkodi Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára, 2015. december 15.,
iktatószám: SÁT/82/3/2015.
„A GTTSZ szakmai tevékenysége kiemelt szerepet játszik abban, hogy az atomenergia
hazai alkalmazása társadalmilag is elfogadott legyen, ezért továbbra is kitüntetett
figyelemmel kísérjük a GTTSZ tevékenységét.”



Dr. Latorczai Csaba, a Miniszterelnökség h. államtitkára, 2016. szeptember 23.,
iktatószám: KTHÁT/735/3/2016.
„A GTTSZ elismerésre méltó magas szakmai színvonalú tevékenysége nagyban
hozzájárul a nemzetgazdaság fejlesztésének, modernizációjának elősegítéséhez. A
tudományos konferenciák, szimpóziumok, a civil szervezetek együttműködése fontos
alapja egy sikeres és eredményére büszke Magyarországnak.”
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Gondolatok a leköszönő főtitkár
tevékenységéről
A Hírlevél olvasói közül – és persze azon túl is – ki ne ismerné a most 87 éves Dr. Tóth
Jánost, a GTTSZ-t 1992-ben megalapító és azóta Szövetség főtitkári feladatait ellátó
nagyszerű embert.
Gazdag életpályát tudhat magáénak. Pedagógusi végzettsége alapján, szinte kezdetektől az
értelmiségi, az intellektuális környezet problémái, feladatai, azok emberi tényezői
foglalkozatták.
Közvetlen közelről foglalkozott a műszaki-természettudományos felsőoktatás oktatáspolitikai,
tudományos és gyakorlati témáival.
Szívesen és sokat találkozott, tárgyalt egyetemi tanárokkal, professzorokkal, hallgatókkal.
Szerették közvetlenségéért, segítőkészségéért, humanizmusáért.
A rendszerváltozást megelőző időszak parlamenti képviselőjeként, mint a Kulturális Bizottság
titkára, egyik kezdeményezője volt a Széchenyi Díj megalapításának, tevékeny részese az
Oktatási Törvény, az OTKA törvény megalkotásának, melyeket hosszú éveken keresztül a
magyar tudománypolitika és tudománytörténet egyik legnagyobb jelentőségű törvényének
tekintettek.
A MTESZ főtitkáraként közel másfél évtizeden keresztül foglalkozott a műszaki,
természettudományi és agrárértelmiség és az őket összefogó egyesületek egzisztenciális és
működési feltételei javításával, e tudományos szakterületek elismerésének elősegítésével.
Erőfeszítései révén sikerült elérni a műszakiakat a szakmunkásokhoz hátrányosan
megkülönböztető bérpolitika eltörlését.
Nemzetközi együttműködési törekvései eredményeként, sikerült elérni, hogy a MTESZ
szervezésében valósulhatott meg még a rendszerváltozás előtt a Magyar Tudósok első
világtalálkozója.
Sikeresen vezényelte le a rendszerváltozáskor a szakmai és tudományos egyesületek jogi
önállóvá válását, és működési feltételeik megteremtését.
GTTSZ főtitkáraként nevéhez fűződik a több éven keresztül igen jól működő és jó szakmai
kapcsolatokat eredményező Közép-Európai Mérnökszervezetek Szövetsége létrehozása, és a
ma már 200-nál is több konferenciát eredményező „Hogyan tovább Magyarország…”
felkészülés az EU tagságra és tevékenység a tagságon belül sorozat.
Mindezek közben érték súlyos veszteségek, szeretett felesége halálával, fia és menye
tragikusan korai elvesztésével, melyekhez társult korábbi balesete nyomán bekövetkezett
mozgási korlátozottsága is.
Így is, ahogy ereje engedte tette és teszi dolgát a szövetségért.
Nagyon köszönjük kedves János!
Szerkesztőség

VÁRKONYI CSABA ELNÖKHELYETTES, A GTTSZ ALAPÍTÓ
ELNÖKÉNEK ÉS PROF. DR. HORN PÉTER AKADÉMIKUS, A GTTSZ
ELNÖKHELYETTESÉNEK LEVELEI DR. TÓTH JÁNOSHOZ
Tisztelt Főtitkár Úr, Kedves János!
Levelem megírásakor nem fontolgattam, hogy milyen nehéz feladat néhány értelmes, esetleg
érzelmes szóban összefoglalni 87 életéved általunk is ismert, bennünket is érintett történéseit,
életutadat.
A feladat meghatározása is kettősnek tűnt, hiszen igen régóta ismerjük egymást,
megismerkedtünk és találkoztak életútjaink, mely azután a GTT, illetve a GTTSZ
megalakításában, gondolatában csúcsosodott ki.
Igaz életednek 87 évéből a GTT és GTTSZ 24 évet foglalt le, ezt az időszakot módomban volt
közvetlen, időnként szoros, időnként lazább munkakapcsolatban Veled tölteni, közvetlen
módon értékelni emberségedet, emberi nagyságodat.
A Gazdálkodási Tudományos Társaság (GTT) ötletének felvetésekor a műszaki értelmiség
integrálását biztosító MTESZ veszélyeztetésének érzéséből indultál ki, célul tűzve ki, hogy a
MTESZ megmentését, átmentését segítsd elő, vagy egy civil műszaki értelmiséget, integráló
szervezetet hozzál létre.
Véleményem szerint – melyet alátámaszt a GTT-GTTSZ-szé alakulása és 24 év után is
működőképes megléte – elgondolásodat alapvetően sikeresen valósítottad meg.
Szép összefoglalása a helyzetnek az elnökségi ülésre készített, általad jegyzett IV. Tisztújító
Közgyűlés óta eltelt időszak tevékenységeinek írásbeli értékelése.
Életed és ebből az utolsó elmúlt 24 év is gyors, akár forradalminak is nevezhető változások
között telt el, melyben emberségedre építve, sikeresen „evickéltünk”, utaztunk át az Általad
összefogott szövetséggel.
Jelenleg is nehéz időszakban vagyunk, melynek pozitív túléléséhez minden segítségre,
összefogásra szükség van a GTTSZ keretein belül és azon kívül is.
Az Általad is szükségesnek ítélt fiatalítás, korosztály-váltás mellett szükség van a
„veteránok”, ezen belül kiemelve a Te segítő közreműködésedre is.
Szövetségünk és a magam nevében is számítok további önfeláldozó segítségedre.
További hosszú életet, minél jobb kondíciók között, önzésből is kívánunk Neked.
Tiszteletemet és gondolataimat egy idézettel foglalnám össze:
„Élni való minden élet,
csak magadhoz hű maradj,
veszteség nem érhet Téged,
ha az leszel, ami vagy.”
(Goethe)
Köszönöm, hogy vezetéseddel érdemi, közösségi eredményes munkát is végezhettem, még
hosszú együttműködést remélek Veled.
Elfogadva kérésedet, bíztatásodat felém és a GTTSZ közreműködő vezetői felé, Hemingway-t
idézve fogadom el vezérlő elvként:
„Emberi törvény kibírni mindent,
S menni mindig tovább
Még akkor is, ha nem élnek már benned
Remények és csodák.”
Neked is ezt ajánlom!
Tisztelettel és baráti szeretettel köszöntve:

Várkonyi Csaba s.k.
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Kedves Barátaim!
Legnagyobb sajnálatomra, hivatalos egyetemi elfoglaltságom miatt nem tudok részt venni a
mai, minden meghívott számára megtisztelő rendezvényen. Annál is inkább sajnálom ezt,
mert a GTTSZ-szel, illetve jogelődjeivel kapcsolatom már több mint három évtizedes.
Hasonlóképpen Dr Tóth Jánossal, emberi, baráti valamint szakmai kapcsolatom 1985-ben
intenzív és alkotó kezdetét vette. Az 1985-1990-es parlamenti ciklusban Ő volt a titkára a
Parlament Kulturális Bizottságának és nekem, mint a testület akkori elnökének kiváló
támaszom, jobbkezem volt. Abban az időben a Kulturális Bizottságnak nagy presztízse volt,
hiszen olyan tagjai voltak, mint Avar István, Kállay Ferenc (később mindketten a Nemzet
Színészei) és a magyarul legendásan szépen beszélő Bánffy György színművész, Varga Imre
szobrászművész. Olyanok a tudomány képviselői közül, mint Bognár Rezső akadémikus,
Lásztity Radomir és Biacs Péter professzorok. Olyan kultuszminiszterekkel dolgozhattunk
együtt, mint Köpeczi Béla akadémikus és Glatz Ferenc. Számos, szakmailag a mai megítélés
szerint is igen jó törvény született akkor, például Széchenyi Díj, Oktatási Törvény, OTKA
törvény – utóbbit Szentágothai János akadémikus - akkor országgyűlési képviselő - a magyar
tudománypolitika és tudománytörténet egyik legnagyobb jelentőségű törvényének nevezett.
Glatz Ferenc, a történész szerint, az 1985-1990-es időszakhoz hasonló kiemelkedő
színvonalat képviselő értelmiségi gárda nem dolgozott együtt egy parlamenti bizottságban.
Talán nem véletlen az, hogy az akkori szereplők véleménye szerint élmény volt együtt
dolgozni, de egyúttal nagy felelősség is. Tóth János, mint titkár utólag visszagondolva is
közmegelégedésre sok szeretettel és professzionálisan látta el feladatát.
A GTTSZ-szel és egyes tagszervezeteivel kapcsolatom 1990 óta is folyamatos volt,
kezdetben, több ciklusban a Magyar Agrártudományi Egyesület elnökeként is. A GTTSZ
egyike azon igen kevés független szakmai szervezetnek, amely még működőképes maradt.
Ebben Tóth Jánosnak is komoly szerepe volt, talán azt is mondhatom Ő egy intézmény! Úgy
érzem, több hasonlóan erős független szakmai szervezetre lenne szükség, és arra is, hogy a
számtalan hasznos javaslatot, tanulmányt az ország vezetésének szerepelői érdemben vegyék
figyelembe döntéseik meghozatalakor.
Mindnyájukat tisztelettel és szeretettel üdvözli
Horn Péter s.k.
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ÚJ PÁRTOLÓ ÉS JOGI TAGOK
PÁRTOLÓ TAGOK




2016. szeptember
Szabó István – Miskolc

2016. november
Dr. Nagy Zoltán – Miskolc

JOGI TAGOK
2016. november
 Inveto Veritas Kft. – Szigetszentmiklós

Kiadja: Gazdálkodási és Tudományos
Hirdetési lehetőség a Hírlevélben!
Társaságok Szövetsége
Cím: 1012 Budapest, Logodi u. 22-24.
Elhelyezzük hirdetését a GTTSZ Hírlevélben,
Levelezési cím: 1036 Budapest, Bécsi út ha lapunk hasábjain kíván szólni gazdasági,
műszaki vezetőkhöz, szakértőkhöz.
85/IV.
Tel/Fax: 1/201-87-37
Web: www.gttsz.hu
Hirdetési díjaink:
E-mail: gttsz@gttsz.hu
1/4 oldal: 20.000- Ft. + ÁFA
Felelős kiadó: Dr. Tóth János
1/2 oldal: 35.000- Ft. + ÁFA
Kapják a GTTSZ tagvállalatai, pártoló tagjai,
1/1 oldal: 50.000- Ft. + ÁFA
országos hatáskörű szervek és együttműködő
partnerek.
Beszerezhető a GTTSZ titkárságán.
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.

