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A GTTSZ JUBILEUMI KÖZGYŰLÉST TART  
2017. MÁJUS 23-ÁN 

 

MEGHÍVÓ 
 

Tisztelt Tagtársunk, Tisztelt Partnerünk! 
 

Értesítjük, hogy a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége  

25 éves fennállásának alkalmából 
2017. május 23-án (kedden) 11.00 órakor tartja 

 
JUBILEUMI KÖZGYŰLÉSÉT, 

melyre Önt (akadályoztatása esetén személyes képviselőjét)  
tisztelettel meghívjuk. 

 
A Közgyűlés helyszíne és ideje: 

 Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 
II. emeleti Konferencia-terem 

(1051 Budapest V., Arany János u. 1.) 
 

2017. május 23. (kedd) 
délelőtt 11.00 óra 

 
KÉRJÜK AZ ELŐZETES REGISZTRÁCIÓT! 

 
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.             Szabó Sándor s.k.  
                    a GTTSZ elnöke                       a GTTSZ főtitkára 

 
A KONFERENCIA PROGRAMJA 

 
Megnyitó: VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke 
 
 „Erősödő Magyarország 2017” 
Előadó: DR. LATORCAI CSABA, a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős 
helyettes államtitkára 
 
Zárszó 
 

A konferenciáról videofelvétel készül, amit nyilvánosságra hozunk. 
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A JUBILEUMI 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 

1. A Jubileumi Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása 
(Mandátumvizsgáló és Szavazatszedő Bizottság, jegyzőkönyvvezető és hitelesítői) 
 

2. A GTTSZ 2016. évi tevékenysége beszámolójának szóbeli kiegészítése (írásbeli 
beszámoló: lásd. a Szövetség 2016/1. és 2. számú Hírleveleit) 
Előadó: SZABÓ SÁNDOR, a GTTSZ főtitkára 

 
3. Gazdálkodási beszámolók 

a) A GTTSZ Ellenőrző Bizottságának jelentése a 2016. 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 2016. évi mérlegbeszámolója és annak közhasznúsági melléklete 
SZABÓ SÁNDOR, a GTTSZ főtitkára 

 
4. Megemlékezés a 25 éves évfordulóról, elismerések átadása 

VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke 
 

5. Egyebek 
 
Zárszó: VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke 
 

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 2017. 
május 23-án 12.30 órára újból összehívja. 
 

JELENTKEZÉSI CÍM: 
GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE 

1036 Budapest, Bécsi út 85/IV. 
Tel/Fax: 201-87-37 ♦     e-mail: gttsz@gttsz.hu  

 
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 

2017. május 19. 
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 „HOGYAN TOVÁBB MAGYARORSZÁG 
AZ EURÓPAI UNIÓBAN,  

A GLOBÁLIS VILÁGBAN?”  
című konferencia-, előadás- és vitasorozat folytatása  

 
Százhuszonhatodik előadás és vita: 

„A Paks II. fejlesztési projekt jelenlegi helyzete” 
A GTTSZ Energiatagozatának konferenciája. 

(2017. március 1., Budapest) 
 
A konferencia helyszíne: 
Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér 
 
A rendezvény programja: 
Megnyitó: HATVANI GYÖRGY, a GTTSZ Energiatagozatának elnöke, a konferencia 
levezető elnöke 
 
Előadás:  
„A Paks II. fejlesztési projekt jelenlegi helyzete” 

- műszaki kérdések, 
- telephely és környezetvédelmi engedélyek, 
- európai uniós aspektusok, 
- egyebek 

Előadó: PROF. DR. ASZÓDI ATTILA, a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért 
felelős kormánybiztos 
 
Kérdések, hozzászólások 
 
A konferencia értékelése, zárszó 
HATVANI GYÖRGY, a konferencia levezető elnöke 
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A KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA 
 
 

A konferencián Prof. Dr. Aszódi Attila kormánybiztos előadásában reális és igen 
részletes képet kaptunk a Paks II. projekt előkészítése során az elmúlt időszakban végzett 
munkákról, az engedélyezési folyamat lényeges elemeiről és jelenlegi állásáról. 
Az erőmű üzemeltetéséhez mintegy 6000 különféle engedéllyel kell rendelkezni. 
A jelen időszak fő tevékenysége a környezetvédelmi engedélyezés és a telephely 
engedélyezés lezárásához szükséges feladatok elvégzése. 
 

A Környezeti Hatástanulmányt – amely azt vizsgálta meg, hogy az atomerőművi 
blokkok egyes életciklusaikban milyen hatással vannak a környezetre – az illetékes hatóság 
részletesen elemezte és ennek alapján 2016. szeptemberében kiadta a projekt létesítéséhez 
szükséges környezetvédelmi engedélyt. Ezt két „zöld” szervezet megfellebbezte, úgyhogy 
jelenleg a másodfokú eljárás van folyamatban. 
 

A telephely alkalmasságának eldönthetőségéhez részletes vizsgálat alá kellett vetni 
mindazon külső emberi- és természeti- eredetű veszélyforrásokat, amelyek alkalmatlanná 
tehetnék a telephelyet az atometőművi blokkok létesítésére. E veszélyeztető tényezők 
feltárására és előfordulási valószínűségük elemzésére többek között, a legkorszerűbb 
tudományos módszereket alkalmazó, igen sokrétű földtani, hidrológiai, meteorológiai 
vizsgálatokat végeztek. Ezek  figyelembevételével készült el a három kötetből álló Telephelyi 
Biztonsági Jelentés, amelynek fő megállapításai azt támasztják alá, hogy nincs olyan 
körülmény, ami a vizsgált területen kizárná atomerőmű létesítését, vagyis a telephely 
alkalmas az új blokkok befogadására. E jelentés 2016. októberében benyújtásra került a 
telephely engedélyezésében illetékes hatósághoz. 
 

Immár negyedik éve folynak az EU illetékes szerveivel az egyeztetések. Az EU által 
vizsgált hat témakör közül ötben már a projekt számára kedvező döntés született. Így a projekt 
EU szabályrendszerének megfelelő megvalósíthatósága szempontjából már csak egyetlen 
nyitott kérdés van: az állami támogatások megfelelőségének vizsgálata. A konferencia 
résztvevői a hozzászólások és vita során kifejezték reményüket ezen akadály elhárulása 
vonatkozásában is. 
 
                                                                                                       Hatvani György s.k. 

a GTTSZ Energiatagozatának elnöke 
 

Az előadásról készített videofelvétel és a prezentáció megtekinthető a Szövetség 
www.gttsz.hu honlapján. 
 
 

A rendezvény közreműködője: 

Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége 
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Százhuszonhetedik előadás és vita:  
„A mi folyónk. A Duna Stratégia civil megközelítésben” 

(2017. március 9., Budapest) 
 
A konferencia helyszíne: 
Aranytíz Kultúrház 
 
A rendezvény programja: 
Megnyitó: BARABÁS MIKLÓS, az Európa Ház igazgatója 
 
 „Az EU Duna Régió Stratégiája és a 2017-es magyar elnökség” 
Előadó: OLÁH NIKOLETTA, a magyar elnökség képviselője 
 
„Hogyan álljon szóba velünk az EU? Fókuszban a kommunikáció” 
Előadó: INOTAI EDIT újságíró, Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy 
(CEID) 
 
„Biztonságos, fenntartható és tiszta energia a Duna-medencében” 
Előadó: FARKAS ISTVÁN, a Magyar Természetvédők Szövetségének ügyvezető elnöke,  
a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsának társelnöke 
 
„A folyó, ami összeköt. A közlekedés távlatai a Duna-medencében” 
Előadó: GERENCSÉR ZSOLT közlekedésmérnök  
 
Észrevételek az előadásokról 
Hozzászóló: HORVÁTH ALBERT, a GTTSZ Kutatás-fejlesztési Tagozatának társelnöke 
 
Következtetések és további lépések – Zárszó 
 

  
 

Közreműködők: 

Európa Ház 
Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége 

 
 

Az előadásokról készített videofelvételek és a prezentációk megtekinthetőek a 
Szövetség www.gttsz.hu honlapján. 
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Százhuszonnyolcadik előadás és vita:  
„Fenntartható Fejlődés” 

A GTTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Szervezetének konferenciája. 
(2017. április 6., Nagykanizsa) 

 
A konferencia helyszíne: 
Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 
 
A rendezvény programja: 
A konferencia elnöke és moderátora: DR. BIRKNER ZOLTÁN, a Pannon Egyetem 
Nagykanizsai Kampuszának igazgatója 
 
Megnyitó: VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke 
 
Köszöntő: DÉNES SÁNDOR Nagykanizsa MJV polgármestere 
 
 „Szükségből erény – Fenntartható vállalatvezetés, üzleti megoldások” 
Előadó: IFJ. CHIKÁN ATTILA, az ALTEO Nyrt. vezérigazgatója, a Magyarországi Üzleti 
Tanács a Fenntartható Fejlődésért elnöke 
 
„A vállalatok társadalmi felelősségvállalása, mint a fenntarthatóságot támogató szemlélet” 
Előadó: BERKESNÉ RODEK NÓRA egyetemi oktató, PhD. jelölt, PEN 
 
„Vízügyi kutatások a fenntarthatóság jegyében” 
Előadó: DR. GALAMBOS ILDIKÓ, a Soós Ernő Víztechnológiai Kutató- Fejlesztő 
Központ vezető kutatója 
 
Konzultáció 
 
Zárszó: BENE CSABA, a Nagykanizsai Szakképzési Centrum főigazgatója 
 

 
 

Közreműködők: 

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza (PEN) 
Nagykanizsai Szakképzési Centrum 
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Fenntartható fejlődés konferencia a Pannon Egyetem  
Nagykanizsai Kampuszán 

 
 
 

A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért elnökének, ifj. Chikán 
Attilának előadásával kezdődött a százhuszonnyolcadik „Hogyan tovább Magyarország az 
Európai Unióban, a globális világban” konferencia.  
 

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége, a Pannon Egyetem 
Nagykanizsai Kampusza és a Nagykanizsai Szakképzési Centrum szervezésében megtartott 
tanácskozáson a meghívott előadók mindegyike szakterületének kihívásairól, a felmerülő 
kérdésekre adott válaszokról beszélt.   

 
Dénes Sándor polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, a fenntarthatóság témaköre 

ugyanolyan dilemmák elé állítja a városokat is, mint a vállalatokat. A globális problémák 
megoldása mindannyiunk közös érdeke.   

 
A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének elnöke, Valenta László 

szerint, a Föld forráskészleteinek kimerülése jelenti a legnagyobb gondot.  
 
Ifj. Chikán Attila kiemelte, az általa vezetett szervezetbe tömörült vállalatok vezetői 

fontosnak tartják, hogy a szükségből erényt kovácsoljanak, azaz a fenntartható üzleti 
megoldásokból piaci versenyelőnyre tegyenek szert.   

 
A PEN oktatója, Berkesné Rodek Nóra a vállalati társadalmi felelősségvállalásról, a 

Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ vezetője, Dr. Galambos Ildikó a vízügyi 
kutatások és a fenntarthatóság összefüggéseiről beszélt.  

 
A rendezvényen az egyetem hallgatói mellett középiskolás diákok is részt vettek, hiszen 

a fenntarthatóság kérdése a jövő generációját állítja a legnagyobb kihívás elé. 
 
 
 

                                                         Dr. Birkner Zoltán s.k. 
igazgató, Pannon Egyetem 

Nagykanizsai Kampusza 
 
 
 
Az előadók prezentációi, illetve a Kanizsa TV híradójának felvétele az eseményről 
megtekinthető a Szövetség www.gttsz.hu honlapján. 
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A 2016. NOVEMBERI HÍRLEVÉL 
MEGJELENÉSE ÓTA ELTELT IDŐSZAK 

EGYÉB KONFERENCIÁI 
 
 

„GAZDASÁGI KILÁTÁSOK 2017-BEN, A 2016. ÉV 

TAPASZTALATAI ALAPJÁN” 
 CÍMŰ KONFERENCIA 2016. NOVEMBER 23-ÁN 

 
 
A konferencia helyszíne: 
Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér 
 
A rendezvény programja: 
Megnyitó: VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke 
 
 „Gazdaság és költségvetés 
Törékeny külső környezet – növekedés itthon” 
Előadó: DR. KOVÁCS ÁRPÁD egyetemi tanár, a Költségvetési Tanács elnöke 
 
Kérdések 
 
Zárszó 
 
 

Az előadásról készített videofelvétel és a prezentáció megtekinthető a Szövetség 
www.gttsz.hu honlapján. 
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„OKNYOMOZÓ TUDOMÁNY - VERSENYKÉPESSÉG”  

A GTTSZ NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS SZERVEZETÉNEK 

SZAKMAI FÓRUMA NAGYKANIZSÁN, 2016. NOVEMBER 24-ÉN 
 
 
A szakmai fórum helyszíne: 
Medgyaszay Ház 
 
 
A rendezvény programja: 
Köszöntő: BENE CSABA főigazgató, Nagykanizsai Szakképzési Centrum 
 
Megnyitó: DÉNES SÁNDOR polgármester, Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
 
Előadások: 
„A légvédelmi rakéta fegyvernem múltja, jelene és jövője” 
Előadó: KÖNCZÖL FERENC alezredes, a Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi 
Rakétaezred parancsnoka 
 
A Farkas Ferenc Művészeti Iskola művésztanárainak előadása 
BARÁTH YVETTE – ének, SIMÓ MÁRTA– zongora  
 
„Magyar tudósok szerepe a világ fizikájában; 100 éve halt meg a nagykanizsai születésű 
Zemplén Győző” 
Előadó: PROF. DR. KOVÁCS LÁSZLÓ főiskolai tanár, Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Szombathely 
 
„Kecskeméti hallgatók az energiatakarékos járművek világversenyein” 
Előadó: KUTASI ZOLTÁN csapatvezető mérnök, Pallas Athéné Egyetem Kecskemét 
 
Konzultáció, zárszó: MÉRKSZ ANDOR ügyvezető igazgató, Kanizsa TISZK, GTTSZ Zala 
megyei elnöke 
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A KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA 
 
 

„Egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik.” (Széchenyi István) 

 
Ez volt a mottója Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Gazdálkodási és 

Tudományos Társaságok Szövetsége és a Nagykanizsai Szakképzési Centrum szervezésében 
immár sokadik alkalommal megrendezett tudományos szakmai konferenciának, amely a 
Magyar Tudomány Napja alkalmából 2016. november 24-én 10 órakor kezdődött a 
Medgyaszay Házban. 
 

Bene Csaba a Nagykanizsai Szakképzési Centrum főigazgatója köszöntötte a 
megjelenteket. A fórumot Dénes Sándor Nagykanizsa MJV Önkormányzatának 
polgármestere nyitotta meg. A rendezvényre Könczöl Ferenc alezredes, a Magyar 
Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred parancsnokát is sikerült meghívni, aki 
„A légvédelmi rakéta fegyvernem múltja, jelene és jövője” címmel tartott előadást. Baráth 
Yvette magyar dalokat énekelt, melyet  Simó Márta zongorán kísért, ők mindketten a 
Farkas Ferenc Művészeti Iskola művésztanárai, majd ezt követően Prof. Dr. Kovács László a 
Nyugat-Magyarországi Egyetem Szombathelyi főiskolai tanára „Magyar tudósok szerepe a 
világ fizikájában 100 éve halt meg a nagykanizsai születésű Zemplén Győző” tartott 
beszámolót. Kutasi Zoltán a Pallas Athéné Egyetem Kecskemét csapatvezető mérnöke a 
„Kecskeméti hallgatók az energiatakarékos járművek világversenyein” témakörben 
tájékoztatta a jelenlévőket. 

 
A rendezvényen 200 fő vett részt, főleg középiskolások, valamint intézmények, 

gazdálkodó és civil szervezetek képviselői. Az előadásokat követően Janzsó Antal a GTTSZ 
főtitkár helyettese összegezte a nap tanulságait. 
 
 

Bene Csaba s.k. 
a Nagykanizsai Szakképzési Centrum főigazgatója 

 
 
A Kanizsa TV híradójának felvétele az eseményről megtekinthető a Szövetség www.gttsz.hu 
honlapján. 
 
 

A rendezvény közreműködői: 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Nagykanizsai Szakképzési Centrum 

 

Miért november 3-a a Magyar Tudomány Napja? 

Gróf Széchenyi István 1825. november 3-án, az országgyűlés ülésén birtokainak – később 
60.000 forintban megállapított – évi jövedelmét a Tudós Társaság céljaira kötötte le. A 

Magyar Tudományos Akadémia létesítését kimondó törvény két évvel később szentesíttetett, 
az Akadémia szervezése pedig öt évvel később nyert befejezést. 
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„KÖZPÉNZÜGYI AKADÉMIA”  
SORON KÖVETKEZŐ ELŐADÁSA 2017. FEBRUÁR 21-ÉN 

 
 
A konferencia helyszíne: 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar 
 
A rendezvény programja: 
 „Gondolatok a tudomány és technológiák jövőjéről, fiatal tudósok részére” 
Előadó: PROF. DR. KROÓ NORBERT akadémikus, fizikus, kutatóprofesszor (MTA), a GTTSZ 
elnökhelyettese 
 
Témavezető 
PROF. DR. LENTNER CSABA egyetemi tanár, intézetvezető (NKE), a GTTSZ elnökhelyettese 
 
Fórum (kérdések, válaszok) 

 
 
 

A KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA 
 

A GTTSZ és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közös szervezésében megvalósuló 
konferencia a tudomány, a technológiai fejlődés, a kutatások várható fő irányait és ezek 
jövőnkre gyakorolt hatásait járta körül. 
 

Prof. Dr. Lentner Csaba, a GTTSZ alelnöke köszöntötte a közel 100 jelenlévőt, akik 
között egyetemi oktatók, a doktori iskola hallgatói szép számmal foglaltak helyet. 
Köszöntőjében bemutatta és méltatta Professzor Dr. Kroó Norbert akadémikus munkásságát, 
és megköszönte, hogy a kar munkáját előadásával segíti. 
 

A konferencia megnyitásával megtisztelte rendezvényünket Prof. Dr. Kiss György 
dékán úr is. 
 

Professzor Dr. Kroó Norbert akadémikus előadása első részében utalt a nagy 
felfedezések hatására – gravitáció, elektromágneses sugárzás, erős és gyenge kölcsönhatás, 
kvantumvilág. Nem jósolni kell a jövőt, hanem az ismert dolgokból előrevetíteni. Áttekintést 
adott az ezredforduló technológiai fejlődésének hatásairól. Fontosnak ítélte, hogy a 
társadalom hozzáállása – alapkutatások finanszírozása, oktatás, tudásalapú társadalom – 
hogyan tehet világhatalommá egy országot (USA). A pozitív példa más országok számára is 
tanulható (lásd pl. Finnország). „A ma élenjáró kutatása a jövő gazdasági sikereinek alapja.” 

 
Ismertette a 21. század globális tendenciáit, majd kitért ezek tudományra gyakorolt 

hatására 2050-ig tartó időtávlatban. Bemutatta, hogy a 21. század technológiai forradalma 
közepette hogyan gazdagíthatja a tudomány a gazdaságot. Rámutatott ennek a forradalmi 
változásnak az ellentmondásos gondolkodásmódjára (pl. gazdagság-szegénység-gap). 
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Eu-s kutatási eredményekre hivatkozva szólt azokról a változásokról, melyek 
gyökeresen megváltoztathatják életünket. Pl. autonóm járművek, 3D-s nyomtatás, on-line-
oktatás, drónok, energia-tárolás. A 3 legígéretesebb, forradalmi változást ígérő terület a nano-, 
bio- és információs technológiák és ezek kombinációi. 
 

A következő évtizedek talán legnagyobb kihívásaként említette a 10 a tizediken ember 
számára energia biztosítása, amit a jelenlegi technológiákkal lehetetlen elérni. A globalizáció 
minden területen elkerülhetetlen. A bekövetkező helyzet két alapvető ellentmondása a tudás 
és az idő paradoxona: A tudás jelentősége nő, a fiatal generációk érdeklődése csökken. Az 
ismeretek megszerzéséhez szükséges idő nő, azok elévüléséhez vezető idő pedig csökken.  
 

Előadását Einstein híres gondolatával zárta: „Problémáinkat nem tudjuk megoldani 
olyan gondolkodásformákkal, amelyekkel azokat kreáltuk.”  
 

Az előadást konzultáció követte.  
 

Prof. Dr. Lentner Csaba zárszavában megköszönte az információ-gazdag, 
szemléletformáló, élvezetes előadást. 
 
 

                                                                                                              Janzsó Antal s.k. 
a GTTSZ főtitkárhelyettese 

 
 
Az előadásokról készített videofelvételek és a prezentációk megtekinthetőek a Szövetség 
www.gttsz.hu honlapján. 
 
 

A rendezvény közreműködői: 
Közpénzügyi Akadémia 

Közpénzügyi TD 
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„A HADI- ÉS BIZTONSÁGI IPAR A HONVÉDELEM, 
A RENDVÉDELEM ÉS A MAGÁNBIZTONSÁG 

SZOLGÁLATÁBAN”  
CÍMŰ KONFERENCIA FEBRUÁR 28-ÁN 

 
 
A konferencia közreműködői: MRTT, Biztonságpiac.hu 
 
A konferencia helyszíne: Stefánia Palota 
 
A konferencia fővédnöke: SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi miniszter  
 
A konferencia védnöke: 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 negyedik alkalommal 
rendezte meg a Biztonságpiac Konferencia és Kiállítást, ahol az állami szervezetek és a 
magánbiztonsági piac meghatározó vezetői értékelték hazánk biztonságának aktuális helyzetét és 
annak 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 2016-os konferenciához hasonlóan ismét eszmecserére invitálták a 
biztonsági ágazat, a védelmi ipar és a rendészettudomány szereplőit, valamint az egyes témák 
iránt érdeklődő állami és civil szféra képviselőit. 

 
A Biztonságpiac 2017 konferencián a belügyi és a honvédelmi tárca, a rendőrség, a 

katasztrófavédelem, valamint a magánbiztonsági ágazat vezetői és döntéshozói elemezték az 
elmúlt év magán-, a civil és közbiztonsággal kapcsolatos eseményeit, aktuális trendjeit és 
kilátásait.  
 
 

KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS – BIZTONSÁGPIAC 2017 
 
Simicskó István honvédelmi miniszter fővédnökségével egész napos konferenciát 

rendezett a  Gazdálkodási és Tudományos Társaságok szövetsége (GTTSZ) a Magyar 
Rendészettudományi Társaság (MRTT) és a Biztonságpiac.hu Kft. 

 
A konferenciának célja volt értékelni Hazánk biztonságának aktuális helyzetét. A 

résztvevők összegezték a 2016. esztendő tapasztalatait, valamint felvázolták az idei év 
fejlesztéseinek, a továbblépésnek a lehetőségeit. A pódium beszélgetések mellett, lehetőség nyílt a 
hazai védelmi ipar egyes képviselőinek bemutatkozására is kiállítás keretében. 
A védelmi ipar a rendészettudomány, az állami és a civil szféra képviselőinek eszmecseréje 
jelentős mértékben elősegíti, hogy Magyarországon – az eddigiekhez hasonlóan – az 
állampolgárok biztonságban élhessenek, dolgozzanak.  

 
                                                                                                              Kékesi Márton s.k. 

a GTTSZ főtitkárhelyettese 
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 „A XXI. SZÁZADI TECHNOLÓGIA KIHÍVÁSAI ÉS 

LEHETŐSÉGEI A HON- ÉS RENDVÉDELEM TERÜLETÉN”  
A GTTSZ HON- ÉS RENDVÉDELMI/RENDÉSZETI SZERVEK 

TAGOZATÁNAK KONFERENCIÁJA ÁPRILIS 27-ÉN 
 
 
A konferencia helyszíne: 
Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központja 

 
 

A rendezvény programja: 
 
A rendezvény elnöke és moderátora 
DR. JANZA FRIGYES ny. r. vezérőrnagy, a Magyar Rendészettudományi Társaság 
főtitkára 
 
Megnyitó 
VALENTA LÁSZLÓ ny. r. dandártábornok, a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok 
Szövetsége elnöke 
 
 „Gondolatok a tudomány és technológia jövőjéről” 
Előadó: PROF. DR. KROÓ NORBERT akadémikus, kutatóprofesszor, Magyar 
Tudományos Akadémia 
 
„Védelem és biztonság a műszaki haladás tükrében” 
Előadó: RÁTH TAMÁS PhD. ny. ezredes, az Eurodefence Hungary elnöke, a MHTT 
Haditechnikai Szakosztály elnöke 
 
„Nemzeti Kibervédelmi Intézet a magyar kibertér védelmének szolgálatában”  
Előadó: VERECKEI BÉLA, a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság vezetője 
 
„A katona-robot interakció fejlődési irányai a következő évtizedekben” 
Előadó: DR. KOLLÁR CSABA PhD., Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki 
Doktori Iskola 

 
„Energetika a jövőben” 
Előadó: PROF. DR. ASZÓDI ATTILA kormánybiztos, Miniszterelnökség 
 
Zárszó  
TURCSÁNYI KÁROLY ny. ezredes, professzor emeritus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 
 

A rendezvény közreműködői: 

Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) 
Magyar Rendészettudományi Társaság (MRTT) 

 
 

A konferenciáról készített videofelvétel megtekinthető a Szövetség www.gttsz.hu honlapján. 
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A konferencia összefoglalója: 
 
 

A  GTTSZ  Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek tagozata a Magyar 
Hadtudományi Társaság és a Magyar Rendészettudományi Társaság közös konferenciát 
tartott  2017. április 27.- én „ A XXI. századi technológia kihívásai  és lehetőségei a hon - és 
rendvédelem  területén”  címmel. 

 
A nagy érdeklődésre számot tartott szakmai kör részére a konferencia elnöke és 

moderátora Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy bevezetőjében tájékoztatást adott a 
témaválasztás aktualitásáról és a közös konferencia keretei közti megbeszélésének fontosságáról. 

 
A konferenciát Valenta László ny. r. dandártábornok a GTTSZ elnöke nyitotta meg. 

Megnyitó beszédében a kor és napjaink technológiai fejlődésének, ill. a fejlődés következtében 
beállt változások pozitív és negatív összefüggéseit világította meg. 

 
Előadásában Prof. Dr. Kroó Norbert akadémikus, a MTA kutatóprofesszora ismertette azt 

a technológiai-technikai fejlődési ívet mely 1960 és napjaink közötti események legfontosabb 
állomásai alkottak, és amelyeket ezen időszakban végzett kutatásainak konkrét eredményei is 
fémjeleznek. 

 
„Védelem és biztonság a műszaki haladás tükrében” címmel Ráth Tamás Phd. ny. 

ezredes, az Eurodefence Hungary elnöke, a MHTT Haditechnikai Szakosztály elnöke felhívta a 
figyelmet azokra a kiemelkedő haditechnikai fejlesztési eredményekre melyek a magyar ipar 
képességeit jellemezték az 1945 előtti időkben. Rámutatott, hogy nemcsak eszközökben, hanem 
szellemi előretekintésben is a korszak meghatározóak tudtak lenni magyar tudósok és technikai 
szakemberek.                                                                                                 
A védelmi és biztonsági piac hazai kapacitásainak működtetése nélkül nem képzelhető el korszerű 
nemzeti ipar. Kiemelte, hogy ebben a folyamatban az ipar a tudomány a védelem és biztonság 
szoros szinergiában kell, hogy legyen, mert az eredmények csak így tudnak realizálódni. 
 

Vereckei Béla, a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság vezetője 
előadásában röviden ismertette az általa vezetett szervezet tevékenységét, feladatait, az elmúlt 
években, különösen jelen időszakban felerősödött kibertevékenységgel és a kibertér védelmével 
kapcsolatban. 

 
Dr. Kollár Csaba Phd. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola 

képviseletében, szintén napjaink egyik korszerű technikai területéről, a katona-robot eszközök 
alkalmazási területeiről, ill. azok fejlesztésének jelenlegi helyzetéről és jövőbeli lehetőségéről 
kaptunk figyelemre méltó tájékoztatást. 

 
Végül Prof. Dr. Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős 

kormánybiztos előadása az atomerőmű jelenlegi képességeit és az ország energia ellátásában 
betöltött szerepét mutatta be technikai és energiabiztonsági szempontból. A hallgatóság igen nagy 
figyelme mellett világította meg az atomerőmű jövőbeni fejlesztési lehetőségeit, a Paks II projekt 
megvalósításának szükségszerűségét Magyarország energia ellátásának biztonsága tükrében. 

 
 

Kopasz Jenő s.k. 
ny. mérnök dandártábornok, 

a Tagozat társelnöke 
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SZERVEZETI ÉLET 
 
 
 

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége 2016. november 23-án tartotta V. 
Tisztújító Közgyűlését. 
 
 
A közgyűlés programja volt: 

 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 
1. Az V. Tisztújító Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása 

(Mandátumvizsgáló és Szavazatszedő Bizottság, jegyzőkönyvvezető é hitelesítők) 
2. Alapszabály-módosítás (a Szövetség székhelyének megváltoztatása miatt) 
3. A GTTSZ írásos tájékoztatójának szóbeli kiegészítése a IV. Tisztújító Közgyűlés óta 

eltelt időszakról (lásd a postázott, illetve e helyszínen kiosztott, és a Szövetség 
www.gttsz.hu honlapján olvasható dokumentumot 
Előadók: VALENTA LÁSZLÓ elnök és 
           LENGYEL TIBOR Ellenőrző Bizottság elnöke 

4. A GTTSZ új tisztségviselőinek jelölése és megválasztása 
Előadó: TÖRÖK IMRE, a Jelölő Bizottság elnöke 

5. Az új tisztségviselők köszöntése, döntés a változások bírósági bejelentéséről. A 
megválasztott elnök és a főtitkár felszólalása 

6. Egyebek 
 Zárszó 

 
 

Kivonat a jegyzőkönyvből: 
 

Valenta László, a GTTSZ elnöke üdvözölte a Közgyűlésen megjelenteket. Bejelentette, 
hogy Dr. Tóth János főtitkár betegsége miatt nem tud részt venni a közgyűlésen. Elismerően 
nyilatkozott és mindenki nevében megköszönte a főtitkár Szövetségünkben végzett, hosszú 
évtizedekre elnyúló tevékenységét, melyet az Elnökség Emléklappal kíván elismerni, mivel a 
főtitkári tisztségre önmagát már nem jelöltette. Elmondta továbbá, hogy a 2016/2. számú 
Hírlevélben Dr. Tóth János eddigi munkáját és tevékenységét a Szerkesztőség és további két 
elnökhelyettes, Dr. Horn Péter akadémikus és Várkonyi Csaba méltatta. Tájékoztatta a 
Közgyűlést, hogy Dr. Matolcsy György, az MNB elnöke és Pálinkás József akadémikus, az 
NKFIH elnöke – mivel személyesen közgyűlésünkön nem tudnak részt venni –  levélben 
üdvözölték a közgyűlés résztvevőit. Bejelentette az Elnökség azon javaslatát, hogy a Közgyűlés 
Dr. Soós Tibor jogi főtitkárhelyettest kérje fel a Tisztújító Közgyűlés első négy napirendjének 
levezetésére, melyet főtitkárhelyettes úr elvállalt. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta a 
javaslatot. 

 
Dr. Soós Tibor jogi főtitkárhelyettes, a Közgyűlés megválasztott levezető elnöke felkérte 

a Közgyűlést, hogy szavazzanak a javasolt napirendi pontokra vonatkozóan. A Közgyűlés 
egyhangúlag elfogadta a meghívóban szereplő napirendi javaslatot. Felkérte az Elnökség által 

AZ V. TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS  
2016. NOVEMBER 23-ÁN 
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előzetesen felkért Mandátumvizsgáló Bizottság elnökét, Dr. Miklós Imrét, hogy tájékoztassa a 
Közgyűlést a megjelentek létszámáról és szavazási jogosultságáról. A tájékoztató után 
megköszönte a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének a jelentését, illetve felkérte a 
Mandátumvizsgáló Bizottságot, hogy a továbbiakban Szavazatszámláló Bizottságként segítsék a 
Közgyűlés munkáját. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta a javaslatot. Tájékoztatta a 
közgyűlést, hogy az Elnökség október hónapban döntést hozott a Jelölő Bizottság tagjairól, akik 
elvégezték munkájukat és megfelelő javaslatokat tudnak tenni a közgyűlés elé. A Közgyűlés 
egyhangú szavazattal megválasztotta a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjét és a hitelesítőket. 

 
A második napirendi pont keretében a Közgyűlés egyhangúlag megszavazta a Szövetség 

új székhelyét és annak a Fővárosi Törvényszékhely történő bejelentését, melynek intézésére az új 
elnökséget felkérte. 

 
A harmadik napirendi pont keretében, az elnökségi tájékoztató előadására – a már jelzett 

írásbeli előterjesztés szóbeli kiegészítésére – felkérte Dr. Tóth János főtitkár úr már bejelentett 
távollétében Valenta László elnök urat. Hasonlóképpen felkérte az EB elnökét, Lengyel Tibor urat 
is arra, hogy a főtitkári anyaghoz kapcsolódóan ismertesse az EB szóbeli kiegészítését. 

 
Valenta László elnök úr tájékoztatójában elmondta, hogy az elmúlt öt év munkáját 

pontosan rögzítette az az írásbeli tájékoztató, mely a Tisztújító Közgyűlés ismertető anyagában 
megjelent. Megállapítható, hogy az elmúlt időszak nem múlt el haszontalanul, a GTTSZ hasznos 
munkát végzett. Kiemelt néhány fontosabb momentumot a Szövetség pénzügyi helyzetével, 
hitvallásával, kormányzati kapcsolatainak kiépítésével, ismeretterjesztő, közhasznú munkájával, a 
fiatalság bevonásával kapcsolatosan. Végezetül megköszönte az eddigi tisztségviselők nevében 
azt az áldozatkész, erkölcsi és anyagi támogató segítséget jogi tagjainknak, támogatóinknak, 
valamint pártoló tagjainknak, ami lehetővé tette a GTTSZ talpon maradását, és lehetőséget ad a 
munka jövőbeni folytatására. 

 
Lengyel Tibor EB elnök köszöntötte a Közgyűlés résztvevőit, és megosztott néhány 

gondolatot az írásos anyag kiegészítéseként. Megköszönte a GTTSZ-ben folyó stabil, jó 
adminisztrációt, illetve a Könyvelőiroda tagjainak munkáját. A GTTSZ gazdasági munkája a 
számviteli és az általános gazdasági törvényeknek megfelelően folyt. Bár szerényebb költségvetés 
alapján működött a GTTSZ az elmúlt években, a mérlegek minden esetben pozitívak voltak, 
melyeket az éves közgyűlések a közhasznúsági jelentésekkel együtt elfogadtak. Kiemelte Dr. Tóth 
János főtitkár érdemeit, mely a GTTSZ több évtizedes fennállása alatt személyes 
közreműködésével is segítette és biztosította az EB munkáját. 

 
Dr. Soós Tibor megköszönte a tájékoztatókat az elmúlt öt éves ciklusban folytatott 

GTTSZ tevékenységről. A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Elnökség és az Ellenőrző 
Bizottság által elfogadásra javasolt tájékoztatókat. 

 
A negyedik napirendi pont keretében bejelentette, hogy a GTTSZ valamennyi választott 

testületének és az azokba megválasztott tagoknak a megbízása a mai nappal lejárt. Megköszönte 
mindazok munkáját, akik a GTTSZ tisztségviselőjeként, a testületek tagjaként dolgoztak 
mindannyiunk és a munkánkra számítók megelégedésére. A Közgyűlés egyhangú szavazata 
alapján megállapította, hogy a közgyűlés az Alapszabálynak megfelelően nyílt szavazásban 
kívánja megválasztani a GTTSZ tisztségviselőit. Felkérte Török Imre urat, a Jelölő Bizottság 
elnökét a GTTSZ új tisztségviselőinek jelölésére. 
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Török Imre tájékoztatta a közgyűlés résztvevőit, hogy a Jelölő Bizottság alapos munkát 
végzett, részletesen feltérképezte a jogi tagság, illetve a pártoló tagság véleményét az új 
jelöléseket illetően. Ennek alapján javasolta a jelölteket a különféle tisztségekre megszavaztatni. 
A közgyűlés egyhangúlag megszavazta a jelölteket, egyéni szavazással megválasztották a GTTSZ 
elnökét, lista alapján az elnökségi tagokat, egyéni szavazással az Ellenőrző Bizottság elnökét, lista 
szerint az EB két tagját, egyéni döntéssel a GTTSZ főtitkárát és lista szerint a 
főtitkárhelyetteseket.  

 
A Jelölő Bizottság javasolta, hogy a Közgyűlés határozzon a tiszteletbeli főtitkári cím 

Alapszabályban történő megjelenítéséről, melyet első ízben Dr. Tóth János leköszönő főtitkár úr 
töltsön be. Dr. Soós Tibor tájékoztatta a közgyűlést, hogy lehetőség van arra – a közgyűlés 
döntése alapján, hogy a legközelebbi Alapszabály-módosításba a Szövetség Elnöksége beépítse a 
tiszteletbeli főtitkári cím javaslatot. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta a javaslatot. 

 
Dr. Soós Tibor megállapította, hogy a tisztségviselők megválasztása a hatályos 

jogszabályoknak és a Szövetség Alapszabályának megfelelően megtörtént. A megválasztottaknak 
jó munkát kívánt, visszaadta a szót Valenta László úrnak, a GTTSZ újraválasztott elnökének. 

 
Valenta László mindenkinek megköszönte a közreműködést. A megválasztott Elnökség 

nevében megígérte, hogy a jövőben is mindent meg fogunk tenni a működés rentábilis 
feltételeinek megvalósítására. Megköszönte a tagoknak a szavazást. A közgyűlés egyhangúlag 
elfogadta azon javaslatát, hogy a változások törvényszéki bejelentésére a Dr. Soós Tibor Ügyvédi 
Irodát, személy szerint Dr. Soós Tibor urat kérjék fel. Átadta a szót Szabó Sándor főtitkár úrnak. 

 
Szabó Sándor főtitkár megköszönte azt a bizalmat, mely alapján megválasztották a 

főtitkári tisztségre. Beszámolt néhány elképzeléséről az ifjúsági tagozat megalakításával, a 
regionális szervezetek működésével, az országos tagozatok megújításával, sikeres pályázatok 
írásával kapcsolatban. A jövő elképzeléseinek megvalósítása az új elnökség megválasztásának 
letéteményese. Úgy véli, tagságunkat nemcsak a fiatalítással, hanem a nyugdíjba vonulók 
bevonásával frissíthetjük, főleg a vidéki színtereken. Még egyszer megköszönte megtisztelő 
megbízásukat. 

 
Valenta László még egyszer gratulált főtitkár úrnak a megválasztásához. Még ebben az 

évben meghívta az új elnökséget egy alakuló ülésre. Mindenkinek boldog karácsonyi ünnepeket 
és eredményes évzárást kívánt, s ezzel a bezárta a közgyűlést. 

 
 
 
A jegyzőkönyv teljes terjedelemben megtekinthető a Szövetség www.gttsz.hu honlapján. 
 
 
 
 

Elek Zsuzsanna s.k. 
jegyzőkönyv-vezető 

 
 

 Beke József s.k.     Lippainé Rácz Anita s.k. 
     jegyzőkönyv-hitelesítő               jegyzőkönyv-hitelesítő 
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A GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE 
MEGVÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐI 

 
Elnök: 

 Valenta László programozó-matematikus, P&V Tanácsadó Kft. 
 
Elnökhelyettesek: 

 Bugár Csaba vezérigazgató, Diákhitel Központ Zrt. 
 Dr. Chikán Attila akadémikus, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem 
 Dr. Horn Péter akadémikus, egyetemi tanár, Kaposvári Egyetem 
 Jenei Zoltán kancellár, Pécsi Tudományegyetem 
 Dr. Kroó Norbert akadémikus, fizikus, kutatóprofesszor, Magyar Tudományos Akadémia 
 Prof. Dr. Lentner Csaba egyetemi tanár, intézetvezető, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
 Dr. Sárközy Tamás jogász, egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem 
 Várkonyi Csaba mérnök 

 
Főtitkár: 

 Szabó Sándor ügyvezető igazgató 
 
Főtitkárhelyettesek: 

 Elek Zsuzsanna, GTTSZ titkárságvezetője 
 Dr. Gál István, c. egyetemi docens, a tudományok kandidátusa 
 Janzsó Antal c. középiskolai igazgató 
 Kékesi Márton mérnök 
 Dr. Soós Tibor jogász 
 Szegner László gépészmérnök 

 
Ellenőrző Bizottság: 
Elnök:  

 Lengyel Tibor közgazdász, a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete elnöke 
Tagjai: 

 Dr. Béres István mérnök, matematikus 
 Dobos Lászlóné csoportvezető, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata, Belső 

Ellenőrzés 
 

AZ ELNÖKSÉG KIBŐVÍTETT ÜLÉSE 
DECEMBER 12-ÉN 

 
       A GTTSZ az elnök, elnökhelyettesek, főtitkár, főtitkárhelyettesek, Ellenőrző Bizottság 
elnöke és tagjai, valamint meghívott vendégek részvételével kibővített elnökségi ülést tartott. 
 
Napirend volt: 

 Az új és az újonnan megválasztott tisztségviselők üdvözlése 
 Tájékoztató a GTTSZ jelenlegi helyzetéről és várható jövőjéről 
Előadó: Valenta László, a GTTSZ elnöke 

 
Valenta László elnök üdvözölte a megjelenteket, és sok sikert kívánt az újonnan 

megválasztott tisztségviselőknek. Tájékoztatást adott a Szövetség előtt álló 2017-es év 
feladatairól. Bejelentette, hogy Dr. Tóth János ex főtitkár egészségügyi problémái miatt nem 
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tudott megjelenni, így az ő elismerését nem tudta átvenni. Jelezte, hogy ez egy más 
időpontban fog megtörténni. 

 
Szabó Sándor főtitkár röviden ismertette a feladatokat, ami az apparátusra vár. Beszámolt 

a már elvégzett munkáról, illetve a Tagozatokat és a Regionális szervezeteket érintő várható 
változásokról. 

 
A vendégek részéről több üdvözlés, illetve hozzászólás történt. Végezetül Valenta László 

elnök sok sikert kívánt. 
 

Valenta László s.k.    Szabó Sándor s.k. 
            elnök              főtitkár 
 

AZ ÜGYVEZETŐ TITKÁRSÁG ÜLÉSE  
2017. JANUÁR 19-ÉN 

 
 

Az ügyvezető titkársági ülésen a Titkárság tagjai vettek részt, továbbá Beke József, a GTTSZ 
tanácsadója. Az ügyvezető titkársági ülés határozatképes volt. 
 
Napirend volt: 

 Beszámoló a GTTSZ jelenlegi helyzetéről (lásd. 2016. májusi és novemberi Hírlevél), javaslat 
az I. féléves munkaprogramra 

 A májusi Jubileumi Közgyűlés előkészítése 

Előadó: Szabó Sándor főtitkár  

Az ülésen a főtitkár beszámolt a Szövetség 2016. évi tevékenységéről és a 2017. I. féléves 
munkaprogram-javaslatról. A résztvevők tájékoztatást kaptak az ez évi Jubileumi Közgyűlés 
menetéről. A főtitkár beszámolt a GTTSZ működő, megújítás alatt álló, valamint a kialakításra kerülő 
tagozatairól. 
 

Az ülés résztvevői a tájékoztatókban elhangzottakat egyhangúlag elfogadták és felhatalmazást 
adtak az I. féléves munkaterv Elnökség elé való terjesztésére. 

 
Szabó Sándor s.k. 

GTTSZ főtitkára 
 
 
 

AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE  
FEBRUÁR 15-ÉN 

 
 

Meghívottként jelen volt Szabó Sándor, a GTTSZ főtitkára és Beke József tanácsadó. 
 
Napirend volt: 

 A Szövetség 2016. évi nyers mérlegének és főkönyvi kivonatának véleményezése, 
illetve észrevételek 

 A MTESZ felé fennálló tartozás egy részének leíráse 
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A GTTSZ Ellenőrző Bizottsága a 2016. évi nyers mérleget megtárgyalta, észrevételeit 

megtette. 
 

A könyvelési cég munkatársa tájékoztatása alapján a GTTSZ tartozása a MTESZ felé több 
éve a mérlegben, mint fizetési kötelezettség szerepel. A tájékoztatás alapján az EB a MTESZ 
felé fennálló kötelezettségből 1.800.000,- Ft., azaz Egymilliónyolcszázezer forint összeget 
leírásra javasol. 
Fentiek alapján felkéri a GTTSZ főtitkárát, hogy a könyvelés felé a szükséges engedélyt 
megadja. 

 
       Lengyel Tibor s.k. 

az Ellenőrző Bizottság elnöke 

 
A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TAGOZATÁNAK  

ELNÖKSÉGI ÜLÉSE FEBRUÁR 27-ÉN  
 

A  Fenntartható Fejlődés Tagozatának Elnöksége február 27-én tartotta ülését. 
 
Az eddigi megbeszéléseik és egyeztetéseik figyelembevételével az alábbi két 

konferencia megrendezését tervezik a 2017-es évben: 
 Fenntartható közlekedés témakörben egy wokrshop/konferencia májusban, vagy 

szeptemberben – Dr. Zobory István professzor, Dr. Bartal Sándor és Kisteleki Mihály 
urak egyetemi és egyéb elfoglaltságaitól függően – (rövid vázlat csatolva); 

 Hulladékgazdálkodási konferencia – szeptember, vagy október folyamán (később 
egyeztetett tematika szerint) 

 
A FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉS TÉMAKÖRBEN RENDEZENDŐ 

TERVEZETT WORKSHOP/KONFERENCIA RÖVID VÁZLATA 
 
Egy ország közlekedéspolitikájának homlokterében mindenkor a lehető legkedvezőbb 
közlekedési szolgáltatás megteremtése és folyamatos fenntartása kell, hogy álljon. Ez 
egyaránt vonatkozik a közlekedés aktív igénybevételére és passzív elviselésére. 

 A közlekedési szolgáltatások igénybevételét és annak hozzáférhetőségét állampolgári 
jognak kell tekinteni. 

 A közlekedés kedvezőtlen környezeti hatásainak lehető legalacsonyabb szintre való 
csökkentése, az egészséges élethez való állampolgári jog maradéktalan biztosítása 
ugyancsak alapfeltétel. 

Ezen alapcélok megvalósítását a közlekedéspolitikai koncepció megfogalmazásával, annak 
következetes végrehajtásával lehet elérni, elsősorban a közlekedési munkamegosztás 
irányított állami befolyásolásával. Hazánk területén a vízi közlekedés lehetőségei 
korlátozottak, a belföldi gazdaságos légiszállítás esélyei minimálisak, tehát a 
közlekedéspolitika igazi kérdése a közúti és a vasúti közlekedés helyes arányának folyamatos 
optimalizálása. 

Hosszú távon a vasúti közlekedés minél nagyobb súlyú szerepvállalása kívánatos, elsősorban 
az alábbi okok miatt: 
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 A vasút területkímélő, hazai hálózata adott, vonalai Budapesten a városközpontba 
vezetnek.  

 A vasút a közúthoz képest 6-8-szor kevesebb energiát igényel azonos tömeg 
elszállításához. A villamos vontatás nincs kötve a kőolajhoz, sőt az alternatív 
energiaforrásokra is ráépíthető. 

 A vasúti vontatáshoz szükséges villamos energiát többféleképpen elő lehet állítani. A 
vasút „externális” költségei a közútinak töredékét teszik ki (környezeti ártalmak, 
balesetek közvetett hatásai, az alkalmazott eszközök újrahasznosítása, stb.) 

 A vasút a közúthoz képest többszörösen biztonságosabb. Nem kell külön részletezni, 
de évente nagyságrendekkel több embertársunk veszíti el életét a közúti 
közlekedésben, mint a valóban nagyon biztonságos vasúti közlekedésben! Ez szintén 
nagyon fontos szempont! 

 Végül az egyik legfontosabb szempont, a vasút a leginkább környezetbarát 
közlekedési ágazat! 

 

Köztudott, hogy a vasúti vontatás eszményien alkalmas a villamosításra. Gyakorlatilag 
egész Európában a fővonalakat, de a nagyobb forgalmat lebonyolító mellékvonalakat is 
villamosították. Ezzel kikerültük a belsőégésű motorok káros kipufogó gázait! De még van 
egy nagyon fontos más előnye a vasúti vontatásnak: az új, korszerű villamos-motorvonatok 
elektrodinamikus fékezésre is képesek! Ez azt jelenti, hogy fékezésnél a vontatómotorok 
generátorként működnek, és a vonat mozgási energiáját villamos energiává átalakítva 
visszatáplálja a felsővezetékbe, vagyis a hálózatba! Ezzel jelentősen megnöveli a vasúti 
közlekedés gazdaságosságát is.   

Az elmondottakra szép példa a MÁV vonalain ma már nagy számban közlekedő FLIRT 
villamos-motorvonatok, amelyek ma a világ legkorszerűbb elővárosi villamos motorvonatai 
közé tartoznak. 

Kékesi Márton s.k. 
a GTTSZ főtitkárhelyettese 

 

A HON- ÉS RENDVÉDELMI/RENDÉSZETI SZERVEK 
TAGOZATÁNAK KIHELYEZETT, KIBŐVÍTETT ELNÖKSÉGI 

ÜLÉSE  
MÁRCIUS 9-ÉN 

 
        A GTTSZ Hon-és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozata március 9-én kihelyezett, 
kibővített elnökségi ülését tartotta az Országos Vízügyi Főigazgatóság tanácstermében. 
                                                                                                                                                                              
Napirend volt: 

1.  „A vízügyi ágazat helye, szerepe és feladatai a Belügyminisztérium működési 
rendszerében” 
Előadó: LÁNG ISTVÁN, az OVF főigazgató-helyettese  

 
2. Szőke Irma helyettes államtitkár (Belügyminisztérium), a Tagozat új elnökének 

bemutatása 
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A REGIONÁLIS SZERVEZETEK VEZETŐINEK ÜLÉSE 
MÁRCIUS 21-ÉN 

 
 
A GTTSZ Regionális Szervezeteinek vezetői március 21-én üléseztek. 
 
 
Napirend volt: 

 Beszámoló a GTTSZ jelenlegi helyzetéről, javaslat az I. féléves munkaprogramra 

 Regionális vezetők terveinek megtárgyalása 

 Egyéb ügyek 

Előadó: Szabó Sándor főtitkár 

Az ülésen a főtitkár köszöntötte az új és az ismételten megválasztott regionális elnököket. 
Beszámolt az Ügyvezető Titkárság által előkészített 2017. I. féléves munkaprogram-
javaslatról. Kérte, hogy minden elnök állítsa össze vezetőségét és küldje meg a 2017. évi 
terveit. 
 

Szabó Sándor s.k. 
a GTTSZ főtitkára 

 
 
 

AZ ELNÖKSÉG ÜLÉSE  
MÁRCIUS 28-ÁN 

 
 
       Az ülésen a GTTSZ elnökségének tagjai vettek részt (elnök, elnökhelyettesek, főtitkár, 
Ellenőrző Bizottság elnöke). Az elnökségi ülés határozatképes volt. 
 
Napirend volt: 

 Beszámoló a GTTSZ I. negyedévben végzett munkájáról, az I. féléves munkaprogram-
javaslat elfogadása 

 A májusi Jubileumi Közgyűlés előkészítése  
 Kötetlen beszélgetés az elnökhelyettesektől kért segítségekről és támogatásokról 
Előadók: VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke és 

          SZABÓ SÁNDOR, a GTTSZ főtitkára 
 

Az ülés résztvevői a tájékoztatókban elhangzottakat egyhangúlag elfogadták és 
felhatalmazást adtak az I. féléves munkaterv végrehajtására, a 2016. május 23-ra tervezett 
Jubileumi Közgyűlés előkészítésére. 
 
 

Valenta László s.k.    Szabó Sándor s.k. 
            elnök              főtitkár 
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AZ ÜGYVEZETŐ TITKÁRSÁG ÜLÉSE  
ÁPRILIS 10-ÉN 

 
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 Jubileumi Közgyűlés napirendjére 

      Előadó: Szabó Sándor főtitkár 
 

Az ülésen a főtitkár beszámolt a Szövetség 2017. I. félévi eddigi eredményeiről. Örömmel 
tájékoztatta a titkárság tagjait, hogy végre sikereket értünk el a kamarákkal való szorosabb 
együttműködés irányába. A Dr. Vereczkey Zoltán elnök úr vezette Pest Megyei és Érd Megyei Jogú 
Városi Kereskedelmi és Iparkamara belépett a Szövetség jogi tagságába, és szívesen vállal előadások 
tartását rendezvényeinken. Továbbá beszámolt arról, hogy Valenta László elnök úrral látogatást tett 
Dr. Parragh László úrnál, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökénél, ahol bemutatták 
Szövetségünk tevékenységét, terveit és a két szervezet között létrejöhető közös együttműködést. A 
főtitkár ismertette továbbá a májusi Jubileumi Közgyűlésre felterjesztendő, 2016. évi pénzügyi 
beszámolót és annak részeként a közhasznúsági jelentést. 
 

Az Ügyvezető Titkárság jónak értékelte a 2017. év eddig eltelt időszakának szakmai és 
gazdálkodási tevékenységét. Részletesen és elismerően szóltak a közhasznúsági jelentés alaposságáról, 
konkrétságáról és nem utolsó sorban azokról a szakmai eredményekről, amelyek révén a 2016. év 
sikeresnek nevezhető. Egyhangúlag megszavazták a május 23-ra tervezett Jubileumi Közgyűlés 
napirendi pontjait, melynek keretében történik majd a megemlékezés a Szövetség 25 éves 
fennállásának évfordulójáról, illetve döntöttek abban is, hogy a közgyűlésen adjanak át elismeréseket. 

 
Szabó Sándor s.k. 

GTTSZ főtitkára 
 

AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜLÉSE  
ÁPRILIS 26-ÁN 

 
Meghívottként jelen volt Beke József, a GTTSZ tanácsadója. 

 
Napirend volt:  „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és 
közhasznúsági melléklete (PK-242)” 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-242. számú nyomtatványban 

foglalt számviteli és közhasznúsági adatokat tartalmazó – a 2017. 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 javasolja. 

       Lengyel Tibor s.k. 
az Ellenőrző Bizottság elnöke 
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AZ ELNÖKSÉG ÜLÉSE MÁJUS 5-ÉN 

 
Az ülésen a GTTSZ elnökségének tagjai vettek részt (elnök, elnökhelyettesek, főtitkár, Ellenőrző 
Bizottság elnöke). Az elnökségi ülés határozatképes volt. 
 
Napirend volt:   

 A májusi Jubileumi Közgyűlés napirendjének elfogadtatása; 
 „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági 

melléklete (PK-242)” 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 

 
Az Elnökség egyhangúlag megszavazta a május 23-án megrendezendő Jubileumi Közgyűlés 

napirendi pontjait. 
 

A GTTSZ Ellenőrző Bizottsága a 2017. április 26-i ülésén megvizsgálta a beterjesztett PK-242. 
számú nyomtatványban foglalt számviteli és közhasznúsági adatokat tartalmazó – a 2017. 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. 
 

Az Elnökség a napirenden szereplő anyagban foglaltakat (mérleg és közhasznúsági melléklet) 
jóváhagyólag tudomásul vette és megbízta Szabó Sándor főtitkár urat, hogy a döntést jóváhagyólag 
terjessze a 2017. május 23-án tartandó éves beszámoló közgyűlés elé elfogadásra. 

 
Valenta László s.k.    Szabó Sándor s.k. 

            elnök              főtitkár 
 

HÍREK 
 
A GTTSZ ez év januárjától eddig hét pályázatot nyújtott be különféle szervekhez, melyből 

négyet már nyertes pályázatként igazoltak vissza. Sikerrel pályáztunk a Nemzeti Együttműködési Alap 
civil szervezetek működési célú, illetve szakmai programjának támogatása tárgyában kiírt 
pályázatokra. Sikeresnek bizonyult szintén a Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtott egyedi 
kérelmünk egy országos szakmai civil konferenciára, melynek megrendezéséhez levélben az Emberi 
Erőforrások Minisztériumától Balogh Zoltán miniszter úr és Soltész Miklós államtitkár úr sok sikert 
kíván. Bús Balázs polgármester úr levélben gratulált a III. kerület Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatánál támogatásban részesülő civil működési pályázatunkhoz.  

A többi beadott pályázat elbírálás alatt van.  
 
Szövetségünk az idei, most megjelent számától kezdődően lektorált tudományos cikkeket is 

szerepeltetni kíván időszakosan megjelenő Hírleveleiben. Felkértük Prof. Dr. Lentner Csaba 
elnökhelyettes urat, hogy lássa el a tudományos melléklet főszerkesztői tisztjét. Kérelmünkre a 
Magyar ISSN Nemzeti Központ az alábbi nemzetközi azonosítószámot állapította meg: ISSN 2064-
6801, melyet a Magyar Tudományos Művek Tára is átvezetett az MTMT-ben a folyóirat adatlapjára. 
Köszönjük a segítő közreműködést Bagó Péternek, a GTTSZ Dél-dunántúli Regionális Szervezete 
elnökének, a PTE gazdasági kapcsolatokért felelős kancellári megbízottjának! 
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25 ÉVES LETT A GTT – GTTSZ  
 

Mint az egyik alapító, felhívást kaptam, hogy készítsek egy figyelemkeltő 
megemlékezést. Mondanivalóm megfogalmazásában gondban voltam, hiszen nem tudtam 
eldönteni EMLÉKEZÉST, KÖSZÖNTŐT, vagy KÖZLEMÉNYT fogalmazzak meg. 

Döntésemet nehezítette az a tény, hogy a felgyorsult változások szerint az elmúlt 25 év 
már történelemnek tekinthető.  J. Lukácstól felvett filozófiai szemlélet alapján a „történelem 
ismertetése” függ a történésztől, tehát szubjektív, így a szubjektivitás az olvasótól is függő 
lesz. Ezen gondolat alapján a GTT – GTTSZ történetét is a résztvevők és az olvasók is más- 
más szemszögből értékelik. 

A GTT – GTTSZ elmúlt 25 évét az indulás és a jelenlegi helyzet ismertetésével 
szeretném keretbe foglalni, természetesen az általam megélt szemszögből, de objektivitásra 
törekedve. 

Műszaki értelmiségi lévén igen magasra értékelem a Műszaki és Természettudományi 
Egyesületek Szövetsége (MTESZ) korábbi tevékenységét, melynek munkájában, legaktívabb 
az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesületben való részvételem volt, a GTT-ben 
esetenkénti közreműködés lehetőségét megtiszteltetésnek vettem. Ezen munkák során 
kerültem szoros munkakapcsolatba Dr. Tóth János főtitkár úrral, aki neves műszaki 
személyiségekkel történő kapcsolatok kiépítését is lehetővé tette számomra. 

1989-1991-es rendszerváltás évében úgy éreztük, hogy az MTESZ akkori vezetősége 
elfordult az eredetileg még 1948-ban megfogalmazott céljaiktól, álláspontunk szerint 
veszélyeztetve a MTESZ-ben megtestesülő eszmei és anyagi értékeket, javakat. Érzésünk, 
melyet több neves műszaki értelmiségi személlyel is megosztottunk, egyeztettünk, egyetértést 
és bátorítást kaptunk a helyzet megváltoztatása érdekében teendő lépéseinkhez. 

Elképzelésünk volt, hogy létrehozunk egy szervezetet, egyesületet, mely betagozódva 
a MTESZ-be lehetőséget kap a helyzet nyílt értékelésére, valamint a megváltoztatására tett 
javaslat tételekre. Ezen gondolat jegyében alapítottuk meg 1992-ben a Gazdálkodási 
Tudományos Társaságot. 

A társaság alapításához munkatársainkat, többek között a Szerelvény Értékesítő 
Vállalat munkatársait „vettük igénybe”, majd sikeres közéleti személyeket nyertünk meg a 
GTT vezetőségében történő közreműködésre, szerepvállalásra. 

Céljainkat egyértelműen tudtuk megfogalmazni. 
A MTESZ nemes hagyományait őrizve, a reálértelmiség integrálásával fő célunk, az 

általuk megtestesített szakmai-, szellemi tőke megmentése, illetve átmentése mellett az új 
társadalmi berendezkedéshez igazodó politika mentes „átvitel”, hasznosítás, fejlesztés volt. 

A megalakulásnál célul tűztük ki a MTESZ –be való integrálódást és a reál értelmiség 
(műszaki-, gazdasági-, államigazgatási-, jogi) összetartozására, egymásra utaltságára történő 
jelzést, és ennek a névben is történő megjelenítését. Ezért a Gazdálkodási Tudományos 
Társaság – GTT név választásával – 40. szövetségi tagként belépve (tekintettel, hogy ilyen 
társaság, szövetség MTESZ –ben nem volt) MTESZ taggá lettünk. 

Később, a tevékenységi kör és kapcsolódó egyesületek bővítésével a GTT 
szövetséggé, Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ) névre változott. 

A történeti áttekintést megszakítva, a KÖSZÖNET nyilvánításra kell, hogy sor 
kerüljön. 

A 25 év megélésének alapfeltételeit az aktív szerepet vállaló Tisztségviselők 
biztosították.  

A Tisztségviselők GTT – GTTSZ működését átívelő felsorolásától el kell tekinteni, 
mivel „hál istennek” igen hosszú névsor lenne. 
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Szükségesnek tartom azonban kiemelni Dr. Tóth János főtitkár urat, valamint az 
1992. év elnökségi tagokat, Bihari István, Dr. Sárközy Tamást és Dr. Tarafás Imrét, illetve a 
társaság imázsát később megadó, megvalósító személyiségeket (remélem a nem említettek 
elnézik a részben ötletszerű, de mindenképpen szubjektív kiemeléseket, és nem tekintik azt 
sértésnek). Dr. Kopátsy Sándor közgazdász, Dr. Kovács Árpád közgazdász, Dr. Ginsztler 
János akadémikus, Dr. Horn Péter akadémikus, Dr. Kaposvári Bertalan jogász, Dr. Kroó 
Norbert akadémikus, Dr. Chikán Attila akadémikus. 

Természetesen az elnök és elnökhelyettesek személyisége, mely a gazdasági 
környezethez is igazodott, erősen befolyásolta a GTT-GTTSZ szakmai-, társadalmi 
megjelenését. 

1992-2010-ig terjedő időszakban a GTT, illetve a GTTSZ formailag lehetőséget adott 
a parlamentbe bejutott pártok gazdaságpolitikáinak konferenciák keretein keresztül történő 
bemutatására, és a reálértelmiség által történő megvitatására, véleményezésére. A pártok 
vezetői GTT-GTTSZ Tisztségviselőivel, tagjaival történő személyes konzultációs 
kiértékelésével, közvetett  
„beleszólást” is biztosítva folytatták munkájukat. 

A következő időszakban a konferenciák kiemelt témái változtak. A pártvezetőkkel 
való közvetlen kapcsolat minimalizálódott, változtak a konferenciák témái és „szerepei”.  

A lehetőségek alapján a reálértelmiség minél szélesebb informálására törekedtünk. 
Jelentős érdeklődésre számítható témákban szerveztünk, szervezünk - akár sorozat jelleggel is 
-konferenciákat. Ezek közül kiemelendő a „Hogyan Tovább Magyarország az Európai 
Unióban, a globális világban?” című előadás- és vitasorozat, melyben 2000-2004 között a 
konferenciák az Unióba történő belépésünkre való felkészülésünket, 2004-től kezdődően az 
Unióba történő integrációnkat szolgálták. 

A GTTSZ igazodva a gazdasági környezet változásaihoz, rendszeres konferenciákat 
szervez: 
- gazdálkodás és államháztartás témában,  
- közigazgatás és pénzügyi rendszer megismertetésében, 
- kutatás-fejlesztés és innováció több témájában, 
- rendvédelmi-, hadi-, és biztonságtechnikai kérdések ismertetésével kapcsolatban. 

A GTTSZ vezetőségének célja, hogy a reálértelmiség tudását eljuttassa a kormányzati 
körökhöz a kapcsolatteremtés hasznosítása, hasznosulása érdekében. 
  2017. évben megújult akarattal kezdjük a következő 25 évet. Valenta László elnök úr 
töretlen lendülettel vállalta, és a nehézségek ellenére is viszi a megújuló GTTSZ-t, melyben 
Szabó Sándor új főtitkár úr és munkatársai eredményesen segíteni tudják, fogják. 

Remélem, hisszük, és tudjuk is, hogy eddigi munkánk, hullámzó „teljesítmények” 
ellenére is sikeres és eredményes volt, s jövőre jóakaratú tudatosságunk célba ér, eredményre 
vezet. 

Befejezésül a gondolatokkal azonosulva Marie Curie-t idézem: „Nekem azt tanították, 
hogy a haladás útja se nem gyors, se nem könnyű” 

 
Bízom, és reménykedem. 
 

       Várkonyi Csaba s.k. 
                                                                               a GTT alapító elnöke,  

a GTTSZ elnökhelyettese 
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ÚJ PÁRTOLÓ ÉS JOGI TAGOK 
 
 

PÁRTOLÓ TAGOK 
 
 

2016. november 
 Dr. Nagy Zoltán – Miskolc  

 
2017. február 

 Bagó Péter – Pécs  
 

2017. április 
 Czmerk András József – Budapest  
 Dajkó Ferenc Dániel – Budapest  

 
 
 

JOGI TAGOK 
 

 
2016. december 

 „KIS” Szerelő és Kereskedő Kft. – Sajóbábony  
 P&V Tanácsadó Kft. – Budapest  

 
2017. február 

 PMKIK Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara – 
Budapest  

 
2017. március 

 „BUFA” Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. – Budapest  
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TUDOMÁNYOS MELLÉKLET 
 
 

Dr. Kopátsy Sándor                          EE                                       2017 04 11

SPETIAL REPORT 

THE FURURE OF EUROPEAN UNION 
(A hivatkozott írás a The Economist 2017. március 29. számán belül  

a 42. oldal után külön számozott oldalakon jelent meg.) 

 
 
E címmel jelent meg a The Economist múlt heti számában egy 15 oldalas tanulmány. Az első 
reális bizonyítéka annak, hogy az EU hatvan évig folyamatosan sikertelen úton járt. Az EU 
brüsszeli főhadiszállására szegénységi bizonyítvány, hogy ott még soha nem készült hasonló 
felmérés a saját munkájukról. Pedig hatvan év után illett volna elkészíteni a működésük mérlegét. 
A The Economist tanulmánya is erősen jóindulatú, mert fel sem veti az EU teljesítményének az 
összevetését a két versenytársával, a négy óceánokon túli angolszász, protestáns országgal, az 
Egyesült Államokkal, Kanadával, Ausztráliával és Új-Zélanddal, valamint a puritán Távol-
Kelettel. Az EU szellemi atyja, a francia Jeat Monnet, és a két tényleges alapító atya, a német 
Adenauer és a francia De Gaulle az országaik világhatalmi szerepének vesztése után 
kerestek egy olyan megoldást, amivel egy mesterségesen létrehozott egységes Európa 
szuperhatalmi szerepének a vezetői lehetnek. Az volt az elképzelésük, hogy az Európai Unió 
elég erős lehet a szuperhatalmi szerepre, az országuk pedig ennek az új szuperhatalomnak a 
vezetői lehetnek. Nagy Britanniát ugyan nem zárhatták ki, de a szerepét igyekeztek korlátozni. Ez 
olyan sikeres volt, hogy hatvan év után ez az ország volt az első kilépő. 
A két alapító atya nem is annyira Nagy Britannia, mind az Egyesült Államok és a másik három 
óceánokon túli angolszász ország súlyától félt. A felett pedig nagyvonalúan eltekintettek, hogy 
Európa, de még annak nyugati fele is annyira heterogén, hogy a fejlettebb, protestáns 
államokkal hatékony közösséget nem alkothatnak. A hat alapító tag között már két latin 
kultúrájú ország volt, Franciaország gazdasági fejlettsége ugyan megfelelt a közösség igényének, 
de a lakosságának viselkedését nem lehetett puritánnak tekinteni. Az első kakukktojás a nemcsak 
latin, de azon belül mediterrán Olaszország volt.  
A vámunió még az a szintje a közösségnek, ami eltűri a kulturális és fejlettségi különbséget. 
De ez is csak addig, amíg a tagországoknak saját valutájuk van, és annak értékének alakításában 
szuverének. 
Az EU két alapítója, Adenauer és De Gaulle katolikusok voltak, akik kitalálták, hogy a 
tagállamokat összetartó erő a kereszténység. Az ugyan igaz, hogy a germánok akkor is 
puritánok, ha katolikusok maradtak, de azt hinni ostobaság volt, hogy a mediterrán katolikusok 
is megférnek egy viszonylag szoros közösségben a protestánsokkal. Az még fokozta a hibát, 
hogy az EU tagoknak, a protestánsoknak és a mediterrán katolikusoknak azonos 
adórendszerük, költségvetési hiányuk, inflációjuk és foglalkoztatási szabályozásuk legyen. 
Elég lett volna megnézni, hogy az EU tagságuk előtt mekkora volt a tagországokban az infláció, a 
költségvetési hiány, és a foglalkoztatási ráta. Márpedig ezeknek a gazdaságokat jellemző 
mutatók hasonlósága sokkal fontosabb a közösség tagjai számára, mint a keresztény 
egyházuk rokonsága. 
Az európai történészek is felelősek abban, hogy túlhangsúlyozták Európa kereszténységének 
egységét. A kereszténység összetartó ereje soha nem volt jellemző. Amerikában senkinek sem 
jutna az eszébe, hogy a protestáns Egyesült Államok és Kanada a latin amerikai országokkal 
alkosson egységet azon az alapon, hogy keresztények. Az Egyesült Államok soha nem fogja 
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kiheverni, hogy az ültetvényekre afrikai rabszolgákat hozott be, és hogy korábban nem épített a 
latin amerikai katolikusok beáramlását megakadályozó magas kerítést. Ugyanakkor a puritán 
Kanadával szemben fel sem merül a gondolta a kerítésnek. 
Adenauer és De Gaulle azzal is hibázott, hogy az EU tagjaiból kizárják az eleve szuperhatalom 
Egyesült Államokat, illetve a másik három óceánon túli angolszász országot.  
Az ma már elfogadott cél, hogy az EU tagországait több szintű közösségbe kellene 
megosztani. A felső szintbe a fejlett protestánsok és Franciaország kerülne. Addig azonban 
még senki sem jutott el, hogy a négy óceánokon túli angolszász protestáns országnak is 
ebben a felső csoportban volna a helye. Vele szemben még a vámmenteség gondolatát is 
elutasították. Pedig nem kellene nagy fantázia, hogy az akárhány tagú EU is törpe lenne nemcsak 
lakossága számában, katonai erejében, de a gazdasági erejét tekintve is a Távol-Kelettel szemben. 
Márpedig ez lesz az igazi vetélytársa a jövőben. Ezt sajnos, sem Németország, sem Franciaország 
nem hajlandó tudomásul venni, mert az Egyesült Államok túlsúlyától jobban félnek, mint a sokkal 
veszélyesebb versenytárstól, a Távol Kelettől. 

A közvélemény az EU megítéléséről. 
Az Európai Unió megítéléséről nemcsak az első hat alapító, de szinte minden európai ország 
jelentős eredményt várt, de nemcsak akkor, hanem még 1990-ben is a közvélemény többsége 
eredményt várt a közösségtől. Jellemző, hogy az EU az olaszok számára 80 százalékos 
támogatást élvezett, jelenleg pedig már csak 30 százalékot kapott. Érhető a laikusok 
megítélése, hiszen a másoknál is nagyobb inflációjuk után stabil és kemény pénzt élvezhettek. 
A lakosság optimizmusáért a közgazdászok is felelősek, akik máig a valuta felértékelését 
erősödésnek, a leértékelődését értékvesztésének tekintik. Az elméletileg helyes értékítélet az 
volna, ha a valuta optimális értékének közeledéséről és távolodásáról beszélnék. A felértékelt 
valutának leértékelését jónak, a túlságosan leértékeltnek pedig felértékelését az árfolyam 
javulásának kellene tekinteni. 

Az euró övezet. 
Az idézett The Economist tanulmány alcímében azt írja, hogy „az Euró-zóna tagok 
egyetértenek abban, a közös valutának több integrációra van szüksége, de nem érnek egyet 
abban, hogyan.” Ez a megfogalmazás azt jelenti, hogy a 19 közös valutás országnak nemcsak 
lehetséges, de előnyös a közös valutájuk. Ezzel szemben közös valuta csak az azonos kultúrájú, 
azonos fejlettségű, és azonos eladósodottságú országoknak nem kártékony. Ilyen ország nem 
csak Európában, de kettő sincs a világon. Ebből fakadóan, még Németországnak és 
Franciaországnak is kártokozó a közös valuta, mert a germánoknak és a franciáknak 
jelentősen eltér a kultúrájuk, nem egyforma a lakosságuk puritánizmusa sem. Egészen más 
a külkereskedelmük egyenlege, a lakosságuk takarékossága, a költségvetési fegyelmük, az 
foglalkoztatás feltételi és nagyon más a külkereskedelmi mérlegük. 
Ez a különbség sokkal nagyobb a négy mediterrán ország esetében. Ezek és a németek közös 
valutája nemcsak kártékony, de kabaréba való. Ha nem is ennyire abszurd, de működésképtelen a 
három balti állam és Szlovákia, Szlovénia, Ciprus és Málta tagsága is. Vagyis a 19 tagállam 
nagyobb felének eleve kártékony. 
Ezt a The Economist szerzői is elismerik, amikor egy külön ábrán bemutatják, hogyan alakult 
Németország és a négy mediterrán ország külkereskedelmi egyenlege 2009-2016 között. 
Induláskor Németország külkereskedelme 200 milliárd eurós aktívumú, a négy mediterrán 
országé pedig közel egyensúlyban volt. Az első négy év után Németország pozitív egyenlege már 
600, a múlt évben pedig 800 milliárd euró lett. Nem emlékszem, hogy volt-e már hasonló példa, 
hogy a világkereskedelem egyik legfontosabb szereplőjének a külkereskedelmi aktívuma elérte a 
nemzeti jövedelmének 9 százalékát. Ezzel szemben a négy mediterrán ország külkereskedelmi 
passzívuma ugyancsak 800 milliárd euróra emelkedett. A változás oka, hogy a német márkával 
szemben az euró keménysége majdnem a felére csökkent, vagyis ennyivel leértékelődött, a négy 
mediterrán ország nemzeti valutája pedig hasonló arányban keményebb lett. 
Németország számára főnyeremény volt az euró övezet, a mediterránok számára több 
évtizedre szóló tragédia. Ráadásul az euró övezeti tagság a gyengébb és kevésbé puritánok 
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számára olyan csapda, amiből szinte lehetetlen kimászni. Ezért az euró övezetet azonnal meg 
kellene szüntetni. Erről azonban a fő nyertes hallani sem akar, mert ez leleplezné valutájának 
leértékeltségét, ugyanakkor a négy mediterrán ország államötvényeinek a leírását jelentené. Ez 
néhány ezermilliárd euró értéktelen, behajthatatlan követelés a német bankokat, pénzintézeteket, 
biztosítókat érintené. Ezt ugyan Németország még elviselné, de a közvélemény úgy fogná fel, 
hogy nekik kell a mediterrán államok könnyelműségét megfizetni. 
Az euró leértékeltsége azonban az Egyesült Államok új elnökét is irritálja. A leértékelt eurónak 
köszönhetően az ő állama is hozzájárul a világrekorder Németország külkereskedelmi bevételhez. 

A munkaerő szabad áramlása. 
A közgazdaságtudomány máig úgy kezeli a munkaerőárut, mintha nem is áru volna. 
Márpedig már ma is nagyon fontos áru, és ezen egyértelműen a fejlettek nyernek, a gyengék 
vesztenek. A meg nem fizetett bevándorlást az alulnépesedett Amerika és Óceánia ötszáz éven át 
élvezhette.  
A meg nem fizetett munkaerő beáramlása azonban csak az olyan munkaerőre igaz, amelyik 
néhány év után a befogadó ország munkaerejének átlagánál jobb minőségű lehet. 
Mivel az EU eleve elismerte a munkaerő belső áramlásának szabadságát, a magas bérű 
tagországok számára megkülönböztető előny, az alacsonyabb bérűek számára jelentős 
hátrányt jelentett és jelent továbbra is. Amíg a vámmentesség az áru esetében árukon cserél 
országot, a munkaerő megfizetése nélkül áramlik ki és be az ország között. Ezen mégsem akadt 
fel senki Brüsszelben. Kivéve, amikor a dél-keleti tagországokból a segélyekre számító cigányok 
mentek a gazdag országokba. Az EU-ba kívülről jövő munkaerővel addig nem volt probléma, 
amíg legfeljebb néhány százezer külső bevándorló volt, vagyis 2015-ig. A probléma akkor vált 
tragikussá, amikor a bevándorlók már politikai menekülteknek minősültek, akiket az EU 
alkotmánya szerint, humanitárius alapon be kell fogadni. Ez jogcímet adott a gazdasági 
bevándorlónak arra, hogy politikai menekülteknek minősítsék magukat. 2015-16-ban a számuk 
évente már meghaladta az egymilliót. Ezek azonban nem általában az EU országokba mentek, 
hanem szinte kizárólag a gazdagokba. A többségük a befogadó ország jóléti ellátásával is 
megelégedett. 

NATO tagok. 
Az EU megalapítói a Szovjetunió fenyegető árnyékában még természetesnek vették a tagállamok 
NATO tagságát. A Szovjetunió szétesésével a hidegháború is megszűnt. Oroszországtól 
veszélyeztetve szinte csak a Szovjetunió utódállamai és Lengyelország érezhetik magukat. Ez 
egyértelműen kitűnik abból, hogy az európai országok közül csak négyen költik a hadseregre a 
nemzeti jövedelmük 2 százalékát. A négy között csak Nagy Britannia nem közvetlenül 
veszélyeztetett. A többi európai ország hadikiadása csupán 1 százalék. Nem meglepő, hogy az 
Egyesült Államok új elnöke, tűrhetetlennek tartja, hogy a NATO védelmére szorult államok 
aránytalanul keveset fordítanak a haderejükre. 

Az EU szerepét a választók is másodlagosnak tartják. 
Ezt jól bizonyítja tény, hogy az Európai Palament képviselőinek megválasztásában sokkal 
kevesebb választó vesz részt, mind a saját törvényhozóinak a választásain. Ez fakad abból, hogy 
az EU fontos kérdésekben a tagállamok vezetői, és nem az Európai Parlament képviselői 
döntenek. Ezt a tagállamok kormányai is így látják, Brüsszelbe és az Európai Parlamentbe 
súlyos politikusokat eleve nem is küldenek. Az EU vezetői között még nem volt olyan, akinek a 
hazájában jelentős politikai súlya volt. A választók nagyon kis hányada ismeri, hogy kik az 
Európai Parlament vezetői, ki képviseli hazájukat a testületben. 

A két renitens. 
Az EU tagjai közül a legtöbb vita Lengyelországgal és Magyarországgal van. Számomra ez a tény 
kísérteties. Még nyugdíjazásom előtt került a kezembe egy francia történész megállapítása. 
Európában két államalkotó népnek, a lengyelnek és a magyarnak viszonylag tízszer annyi 
nemese, mint Franciaországnak, de csak tized annyi városi polgáruk volt. Ebből fakadt, 
hogy ez a két nép történelmét komolyabban vette, mint a gazdaságát. Húsz évvel később 
olvastam Gyilasnak a Sztálinnal folytatott beszélgetéséről írt naplóját. Sztálin azt mondta, neki két 
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néppel lesz több problémája, a lengyellel és a magyarral, ezeknél az úri középosztály úgy 
viselkedik, mintha nemes volna, és a függetlenségét még a gazdasági érdekénél is 
komolyabban veszi. Most pedig az olvasom a The Economist tanulmányában, hogy az EU 
bürokratáinak ezzel a két országgal van a legtöbb vitájuk. 

Rugalmasság vagy szétesés. 
Az elemzés készítői az euro övezet 19 országában látják a magját annak a rugalmasabb EU-nak, 
amit én a legnagyobb tévedésének tartok. A jelenlegi 28 tag között kettőt nem tartok olyannak, 
akik számára a közös valuta előnyt jelentene. Minden valutaközösség esetében vannak 
nyertesek és vesztesek, ezért a közös valuta nem összehoz, hanem differenciál. A közös valuta 
puha, ezért kedvező lesz a fejletteknek, és kemény, ezért kedvezőtlen a kevésbé fejletteknek. Ezt 
történt és történik az euró övezetben is. Az abszolút nyertes Németország, a kisebb puritánok is 
jól jártak. A kevésbé fejlettek és kevésbé puritánok azonban menthetetlenül eladósodtak. 
Brüsszelben azonban úgy látják, hogy az euró övezetben mindenki jól járt. Ezt azért láthatják, 
mert a vesztesek reménytelenül eladósodtak, ezzel többletforráshoz jutottak, amiből rövidtávon 
gazdagodtak, de az adósság terhe és törlesztése során menthetetlenül lemaradnak. 
Az euró övezet talán a valuták történelmének legnagyobb ostobasága volt, ami egyre inkább 
nyilvánvalóvá válik. Minél nagyobb lesz a világkereskedelem súlya a nemeztek jövedelméhez 
képest, annál nagyobb szükség lesz arra, hogy minél több szuverén állam maga szabályozza 
a valutájának a keménységét. 
A tanulmány zárófejezete Voltaire egy ragyogó idézetet közöl Nagy Károly birodalmáról: „Nem 
szent, nem római, és nem birodalom.” Az EU is így fog szerepelni a jövő történelmében. „Nem 
volt reális, nem volt európai, többet ártott, mint használt.”   
 
 

CSR EMAT- A VÁLLALATOK TÁRSADALMI 
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Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 

 
 
„Felelősen dönteni információ nélkül lehetetlen, de információ birtokában szükségszerű.”  
Peter F. Drucker 
 
Amíg a nyugati országokban már elvárt magatartásforma a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalása (CSR), addig hazánkban még a szemlélet értelmezése sem tisztázott. A 
vállalatok társadalmi felelősségvállalásának története több évtizedre nyúlik vissza. A 
modernkori értelembe vett CSR szemlélettel az 1950-es évek elejétől kezdtek el foglalkozni 
az Amerikai Egyesült Államokban és más fejlett országokban. A mai globalizált világban, 
ahol az üzleti életben gyakran elmosódnak a földrajzi határok, a vállalatvezetőknek lépést kell 
tartania az anyavállalatok és partnerek elvárásaival, a piac és társadalom felmerülő igényeivel. 
A profitorientáltságon túl a környezeti és társadalmi kihívásokra is reagálniuk kell a 
versenyképesség megőrzése érdekében. A CSR szemlélet erősödő presztízse következtében a 
Magyarországon működő vállalatoktól is elvárt a társadalmilag felelős gondolkodás és 
működés. Hazánkban azonban ez a törekvés még egyelőre a kibontakozás fázisában van, 
melynek számos oka közül az egyik, hogy nem létezik a vállalatvezetők számára elérhető 
magyar nyelvű iránymutatás és fogalmi lehatárolás. Másrészről, a szemlélet eredendően az 
amerikai és nyugati kultúrákból indult útjára, hordozva magában az adott kulturális 
sajátosságokat, melyek nem minden esetben értelmezhetőek a magyar gyakorlatban. A CSR 
EMAT egy olyan iránymutató és értékelő szempontrendszer, mely egyfajta keretrendszerként 
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segíti a magyar menedzsereket eligazodni a vállalati társadalmi felelősségvállalás területit és 
tevékenységeit illetően, másrészről pedig lehetővé teszi a vállalatok CSR kiválóságának 
mérését, és a fejlesztendő területek kijelölését. Megtartva a CSR logika és keretrendszer 
alapjait, a magyarországi vállalati működési feltételekhez szabva, vezérfonalként funkcionál a 
szemlélet menedzsment szintű alkalmazásához. 
A modern menedzsment felfogásban is egyre nagyobb hangsúlyt kap a CSR szemlélet. A 
vállalatok fejlődő felelősségvállalása lehet az egyik kiút a jelenlegi környezeti és társadalmi 
válságból és segítheti a fenntarthatóbb fejlődés irányába való elmozdulást. A World Business 
CouncilforSustainableDevelopment CSR definíciója: „az üzleti élet elkötelezettsége, hogy 
hozzájáruljon a fenntartható gazdasági fejlődéshez, az alkalmazottakkal, családjaikkal, a helyi 
közösséggel és a társadalom széles rétegeivel együttműködve, az életminőség javítása 
érdekében”.  A CSR EUROPE szerint: olyan vállalatokra van szükség, amelyek felelősséget 
vállalnak az életfogytig tartó tanulás, az esélyegyenlőség, a társadalmi kohézió és a 
fenntartható fejlődés eléréséért. A CSR koncepció alkalmazásának számos pozitív hatását 
tapasztalhatjuk a vállalatok esetében. Ezért is szükséges, hogy a vállalatvezetők megismerjék 
a társadalmi felelősségvállalás koncepcióját, mert információ hiányában nem tudnak 
társadalmilag felelős döntést hozni és a szemléletnek megfelelő stratégiát kialakítani. 
 
 
 
 
 

A modell bemutatása 
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2.Munkavállalók 6.Munkavállalói 
eredmények 
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4.Társadalom&Környezet 

5.Termék & 
Szolgáltatás 
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                                                                                                                                                 Tanulás, kreativitás és innováció 

 
 
 
 
A CSR EMAT (CSR Excellence Management and AssessmentTool) egy kilenc kritériumból 
álló, önkéntesen alkalmazható keretrendszer, mely az EFQM kiválóság modell logikájára 
épül.  5 ADOTTSÁG és 4 EREDMÉNY típusú kritérium alkotja. Az ADOTTSÁG 
kritériumok arról szólnak, amit a szervezet tesz a fenntartható és felelős működés érdekében, 
és ahogyan azt teszi. Az EREDMÉNY kritériumok pedig azt mutatják meg, amit a szervezet 
elér, és ahogyan azt eléri. A modell kritériumrendszerének az alapját azok a nemzetközi 
irányelvek és szabványok tartalmi elemei alkotják, melyek a fenntarthatóság és társadalmi 
felelősségvállalás kérdéskörével foglalkoznak. Ez a menedzsment eszköz segíti a szervezet 
értékelését a CSR kiválóság felé vezető úton, segít megérteni a kulcs erősségeket és az 
esetleges hiányosságokat, segíti a szervezetet egy közös gondolkodásmód kialakításában, 
segít integrálni a meglévő és a tervezett kezdeményezéseket, ezzel azonosítva a réseket, 
továbbá segít kialakítani a szervezet irányítási rendszerének alapvető struktúráját. Mérettől és 
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ágazattól függetlenül segíti a szervezeteket abban, hogy összehasonlítsák magukat más, 
felelősen működő szervezetek jellemzőivel, tulajdonságaival és eredményeivel. A modell 
önmagában nem egy kemény módszer, hanem inkább egy gondolkodásmód, amely segíti a 
vezetői feladatok és stratégia meghatározását, a célok eléréséhez szükséges módszerek, 
szervezeti funkciók, működési feltételek és folyamatok meghatározását, továbbá az 
eredmények és hatékonyság mérését. 
 
 

 
 
A modell eleme egy önértékelő rendszer, melynek során a vezetés, a 
szolgáltatás/termékpolitika és stratégia, az emberi erőforrás és más erőforrások, a folyamatok 
menedzselése, a használói és dolgozói elégedettség, a társadalmi hatás és a szervezet 
eredményei szempontjából készít értékelést. Ennek során erősségeket és fejlesztendő 
területeket határoznak, mely alapján készül a továbbfejlesztési terv. A modellt ez idáig közel 
80 vállalat mérésére használtuk. Jelenleg készül a modell online felülete, ahol a CSR EMAT 
rendszer bemutatásán túl megtalálható lesz az önértékelő rendszer, az eredményeket összesítő 
statisztikai adatbázis, jó gyakorlatok tárháza és CSR-ral kapcsolatos hírek, információk. 
Bízom benne, hogy a modell segítséget és iránymutatást fog nyújtani számos vállalkozás 
felelős működéséhez. További információ: rodek.nora@uni-pen.hu 
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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 
Kárpát-medencei együttműködésnek, mint a határon túli 

magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenységnek az elősegítése. 
 
 

A GTTSZ közhasznú non-profit szervezet,  
ezért rendezvényeinek látogatottságát a szakemberek  

részére részvételi díj nélkül teszi lehetővé,  
szponzorok támogatásával. Fontosnak tartja  

a tudományos-szakmai ismeretek közvetítését,  
a szakemberek véleményeinek és javaslatainak  

hasznosítását a döntés-előkészítő, döntéshozó szervezetek,  
pártoló és jogi tagok, de valamennyi,  

a téma iránt érdeklődő szakember részére. 
 
 

 


