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Év végi Köszöntõ

Kedves Tagtársunk, Tisztelt Partnerünk!

Közeledik az év vége, ünnepi hangulat lengi körül a napokat, és ilyenkor mindannyian 
számba vesszük az év eseményeit, átgondoljuk, mit tettünk az idei évben, és mit 
szeretnénk tenni jövõre. A nagy fogadalmak megfogalmazódnak, új lendülettel és 
lelkesedéssel töltenek el bennünket, amikor beköszönt az újév.
Szövetségünk életében is eltelt egy év, amirõl bátran mondhatjuk, hogy sikeres és 
eredményes volt.  

Kedves Hölgyek és Urak!

Köszönjük a 2015. évben végzett munkát, támogatást, együttmûködést, mellyel 
sikerült megvalósítani az év elején kitûzött célokat, növelni tudtuk szakmai 
rendezvényeink számát, így a „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban, a 
globális világban?” címû konferencia-, elõadás- és vitasorozat keretében már a 115. 
konferenciára került sor.

Bízunk benne és reméljük, hogy Szövetségünk a 2016-os esztendõben is 
gazdagítani fogja hazánk és a külföldi tudományos élet színterét színvonalas 
szakmaiságával, konferenciáival és kutató munkáival. 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben Gazdag, Boldog Új 
Esztendõt kívánunk Szövetségünk valamennyi pártoló és jogi tagjának, 
tisztségviselõjének, jövõbeni pártoló és jogi tagjainknak, az együttmûködõ, támogató 
szervezetek vezetõinek és tagjainak, valamennyi barátunknak.

               Valenta László s.k.      Dr. Tóth János s.k.
                 a GTTSZ elnöke                 a GTTSZ fõtitkára
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 „HOGYAN TOVÁBB MAGYARORSZÁG 
AZ EURÓPAI UNIÓBAN, 

A GLOBÁLIS VILÁGBAN?” 
címû konferencia-, elõadás- és vitasorozat folytatása 

Száztízedik elõadás és vita: 
„Tudomány és innováció a változó világunkban 

(mit tehet a GTTSZ?)”
(2015. május 14., Budapest)

A konferencia helyszíne:
Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér

A rendezvény programja:
Megnyitó: VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke

Elõadás: 
„Tudomány és innováció a változó világunkban (mit tehet a GTTSZ?)”
Elõadó: KROÓ NORBERT akadémikus, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia volt 
alelnöke, a GTTSZ Kutatás-fejlesztési Tagozatának elnöke

Hozzászólások, kérdések

Zárszó

A KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA
 
A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége elõadás-és vitasorozatában, a „Hogyan 
tovább Magyarország az Európai Unióban, a globális világban?” kérdésre igyekszik választ adni a 
110. konferenciáján, mely alkalommal a “Tudomány és innováció a változó világunkban (mit tehet a 
GTTSZ?)” témakört dolgozta fel. Valenta László GTTSZ elnök megnyitója után Kroó Norbert 
akadémikus, kutatóprofesszor, az MTA volt alelnöke tartott sikeres prezentációt. Személyében, 
egyben a GTTSZ Kutatás-fejlesztési Tagozatának elnökét is üdvözölhette a jelentõs számú 
hallgatóság. Az érdemi hozzászólások a tudomány és innováció kiemelt fontosságát 
egybekapcsolták a fiatalítás igényével.

   Csényi Sándor s.k.
         a Fõvállalkozók Magyarországi Szövetségének képviselõje

Az elõadásról készített videofelvétel és prezentáció megtekinthetõ a Szövetség  
honlapján.

www.gttsz.hu
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A rendezvény közremûködõje:
Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége

Száztizenegyedik elõadás és vita: 
„Természeti erõforrásaink a földfelszín alatt”

(2015. szeptember 23., Budapest)

A konferencia helyszíne:
Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ) Székháza

A rendezvény programja:
Megnyitó: DR. GÁL ISTVÁN kandidátus, c. egyetemi docens, a GTTSZ fõtitkárhelyettese, a 
Természeti Erõforrások Tagozatának elnöke, a konferencia levezetõ elnöke

Felkért elõadások:
„Felszín alatti erõforrásaink - szénhidrogének”
Elõadó: DR. PÁPAY JÓZSEF, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

 „Felszín alatti erõforrásaink - vizek”
Elõadó: DR. FANCSIK TAMÁS, a Magyar Tudományos Akadémia doktora

Kérdések, hozzászólások

A konferencia értékelése, állásfoglalás, zárszó: DR. GÁL ISTVÁN, a konferencia levezetõ elnöke
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A KONFERENCIÁN ELHANGZOTTAK ALAPJÁN A GTTSZ 
TERMÉSZETI ERÕFORRÁSOK TAGOZATÁNAK ELNÖKE, DR. 

GÁL ISTVÁN ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége Természeti Erõforrások Tagozata, az 
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és a Társadalmi Egyesülések Országos 
Szövetsége közremûködésével 2015. szeptember 23-án tartott konferenciát.
 
A konferencia témája: ,,Természeti Erõforrásaink a földfelszín alatt”

A konferencián Dr. Pápay József, az MTA rendes tagja a szénhidrogénekrõl, Dr. Fancsik Tamás, az 
MTA doktora, a felszín alatti vizekrõl tartott elõadást. Felkért hozzászóló Dr. Böhm József, a mûszaki 
tudomány kandidátusa volt.

A konferencián az elõadások és a hozzászólások összefoglalásaként a GTTSZ az alábbi javaslatokat, 
észrevételeket fogalmazta meg.

A természeti erõforrások képezik a Nemzeti Vagyon materiális alapjainak döntõ részét. Ezek adják 
egy nemzet, egy ország társadalmi-gazdasági fejlõdésének gazdasági alapjait. Éppen ezért egy adott 
ország gazdasági érdeke, a jövõ nemzedék iránti felelõségébõl adódó kötelezettsége a rendelkezésére 
álló természeti erõforrások kezelése, védelme, a közösség érdekében való hasznosítása, a 
hasznosítás, vagy a használat feltételeinek szabályozása. A nemzeti vagyon a természeti erõforrások 
tulajdonosi jogosítványait a mindenkori kormány és parlament gyakorolja. A kormány felelõsége, 
hogy gazdálkodik a reá bízott vagyonnal. A közösség, az ország érdekében a lehetõ legkedvezõbben, 
legnagyobb haszonnal járva önmaga termeli ki, veszi igénybe, vagy a kitermelés jogát eladva, 
koncesszióba adva idegen érdekeknek, profitéhes cégeknek engedi át az ásványi nyersanyagok 
kitermelését.
Sajnos az elmúlt években a tulajdonos nem megfelelõ gondossággal kezelte a reá bízott nemzeti 
vagyont. A szénhidrogén kitermelése magán tulajdonba került, ezáltal jelentõs veszteség érte a 
költségvetési bevételeket, az ivóvizeink egy részét profitorientált cégek vásárolták ki.
Az állam ma sem akarja igénybe venni saját tulajdonát, nem hajlandó a természeti erõforrások 
kitermelését állami kézben tartani. 
A még meglévõ állami tulajdonban lévõ vagyonelemekre koncessziós pályázatokat ír ki (barnaszén 
elõfordulás, szénhidrogén lelõhelyek).

A konferencia állásfoglalása szerint a kedvezõ természeti adottságokkal rendelkezõ erõforrásainkat 
(szénhidrogének, szenek, ivóvíz bázisok, termális vízbázisok) állami tulajdonban lenne célszerû 
tartani, és nem idegen kezekbe átengedni. 
Az ivóvíz elõfordulások a következõ évtizedekben felértékelõdnek. Hazánk kedvezõ adottságait 
kihasználva, már most fel kellene készülni a ivóvíz bázisok tárolási lehetõségeinek kidolgozására.
A még meglévõ természeti erõforrások, fosszilis energiaforrások, víz bázisok, egyéb ásványi 
nyersanyagok vonatkozásában, célszerû lenne kidolgozni egy ,,Nemzeti Ásványvagyon Stratégia”  
törvényt, amely biztosítaná  a nemzeti vagyon védelmét és meghatározná hasznosíthatóságának 
feltételeit.      

   Dr. Gál István s.k.
     a Tagozat elnöke
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Az elõadásokról készített videofelvételek és prezentációk megtekinthetõek a Szövetség  
honlapján.

A rendezvény közremûködõi:
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége

Száztizenkettedik elõadás és vita: 
„Új gondolkodásmód a közgazdasági és pénzügyi rendszer 

fejlesztésében, az oktatási rendszer korszerûsítésében”
(2015. október 12., Budapest)

A konferencia helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kara

A rendezvény programja:
Moderátor: PROF. DR. LENTNER CSABA tanszékvezetõ egyetemi tanár, a GTTSZ fõtitkárhelyettese

Beköszöntõ: PROF. DR. KISS GYÖRGY dékán

Felkért elõadás:
„A Magyar Nemzeti Bank új gondolkodásmódja és programja”
Elõadó: DR. WINDISCH LÁSZLÓ, az MNB alelnöke

Kérdések, hozzászólások, zárszó

A rendezvény közremûködõi:
Magyar Nemzeti Bank

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara

A rendezvény támogatója:
Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány

Az elõadásról készített videofelvétel és prezentáció megtekinthetõ a Szövetség  

www.gttsz.hu

www.gttsz.hu
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A KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA

A Közigazgatás-tudományi Kar, a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Országos 
Szövetségének (GTTSZ) illetve a Magyar Nemzeti Bank (MNB) közös szakmai rendezvényére 
került sor október 12-én a Ménesi úti campuson.

Dr. Windisch László felügyeleti rendszert irányító alelnök elõadása elõtt Prof. Dr. Kiss György dékán 
kiemelt jelentõségûnek nevezte a jegybank, a GTTSZ és az NKE közötti szakmai kapcsolatokat, 
majd utalt a felgyorsult világban a társadalomtudományok területén jelentkezõ folyamatos 
megújulásra, újszerû szakmai megközelítésekre, amelyek az egyetemi tananyagban is célszerû, hogy 
minél gyorsabban megjelenjenek.

Ezt követõen Dr. Windisch László több száz fõs hallgatóság elõtt megtartotta a Magyar Nemzeti 
Bank új típusú pénzügyi gondolkodásáról szóló elõadását. Az MNB monetáris politikai eszköztára, 
mikro- és makroprudenciális felügyeleti tevékenységének ismertetése során kitért azokra az újszerû 
jegybanki megközelítésekre, melyekkel a jegybank jelentõs mértékben hozzájárult Magyarország 
pénzügyi stabilitásához és a gazdasági növekedés fenntartásához. Számos aktuális kérdés mellett 
(lásd a csatolt médiatudósításokat) szólt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói, 
szakkollégiumai, és fiatal kutatói által igénybe vehetõ pályázati lehetõségekrõl, amelyek a 
felsõoktatásban egyre népszerûbbek.

A rendezvény befejezéseként hallgatói fórumra került sor, melyet követõen Prof. Dr. Lentner Csaba, 
a rendezvény szervezõje, kiváló oktatási módszernek nevezte, hogy országos intézmények vezetõi 
ismertetik meg a hallgatókkal a szakterületük fontosságát, lényegi tevékenységét. A Közpénzügyi 
Tanszék vezetõje utalt rá, hogy a jövõben is sor kerül hasonló rendezvényekre a Bankszövetség, 
továbbá a Nemzetgazdasági Minisztérium vezetõinek bevonásával.

                                                                                                         Prof. Dr. Lentner Csaba s.k.
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezetõ tanára, a GTTSZ fõtitkárhelyettese

Száztizenharmadik elõadás és vita:
„Innováció és Fenntarthatóság”

(2015. november 11., Nagykanizsa)

A konferencia helyszíne:
Medgyaszay Ház

A rendezvény programja:
Köszöntõ: BENE CSABA mb. fõigazgató, Nagykanizsai Szakképzési Centrum

Megnyitó: DÉNES SÁNDOR polgármester, Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Elõadások:
„A növekedés határai”
Elõadó: PROF. DR. KROÓ NORBERT akadémikus, Magyar Tudományos Akadémia

„Bartók Béla: 15 Magyar Parasztdal”

Elõadó: HORVÁTH KRISZTINA hallgató, zongoramûvész-mesterképzés, Liszt Ferenc 
Zenemûvészeti Egyetem
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„Innovatív elektromos jármûvek fejlesztése”
Elõadó: KOLLÁR BETTINA tudományos segédmunkatárs, PhD egyetemi hallgató, Széchenyi 
Egyetem Gyõr

„Matematika és pszichológia az online játékokban”
Elõadó: VARGA TAMÁS alapító, STATZUP Kft.

Konzultáció

Zárszó: JANZSÓ ANTAL elnök, GTTSZ Nyugat-dunántúli Régió

Miért november 3-a a Magyar Tudomány Napja?

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

Tudományos Akadémia létesítését kimondó törvény két évvel késõbb szentesíttetett, az Akadémia 
szervezése pedig öt évvel késõbb nyert befejezést.

A rendezvény fõvédnöke:
DÉNES SÁNDOR Nagykanizsa MJV polgármestere

A rendezvény közremûködõi:
Nagykanizsai Szakképzési Centrum

Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
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A KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA

„Egy nemzet ereje a kimûvelt emberfõk sokaságában rejlik.” (Széchenyi István)
Ez volt a mottója Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Kanizsa TISZK, a 
Nagykanizsai Szakképzési Centrum és a GTTSZ szervezésében immár sokadik alkalommal 
megrendezett tudományos szakmai konferenciának, amely a Magyar Tudomány Napja alkalmából 
2015. november 11-én 10 órakor kezdõdött a Medgyaszay Házban.
Anda Zoltán, a Nagykanizsai Szakképzési Centrum szakmai fõigazgató-helyettese köszöntötte a 
megjelenteket. 
A fórumot Dénes Sándor Nagykanizsa MJV Önkormányzatának polgármestere nyitotta meg.
A rendezvényre Prof. Dr. Kroó Norbert akadémikus urat is sikerült meghívni, aki „A növekedés 
határai” címmel tartott elõadást. Horváth Krisztina a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem 
zongoramûvész-mesterképzés szakos hallgatója Bartók Béla 15 Magyar Parasztdalát játszotta el, 
majd ezt követõen Kollár Bettina a Széchenyi Egyetem tudományos segédmunkatársa „Innovatív 
elektromos jármûvek fejlesztésérõl” tartott beszámolót. Varga Tamás a Statzup Kft. alapítója a 
„Matematika és pszichológia az online játékokban” témakörben tájékoztatta a jelenlévõket. 
A rendezvényen 233 fõ vett részt, középiskolások, fõiskolások, valamint intézmények, gazdálkodó 
és civil szervezetek képviselõi. Az elõadásokat követõen Janzsó Antal a GTTSZ Nyugat-dunántúli 
Régiójának elnöke összegezte a nap tanulságait.

Janzsó Antal s.k. és Mérksz Andor s.k.
a GTTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Szervezetének elnöke és társelnöke

Száztizennegyedik elõadás és vita: 
„ATOMENERGIA = ELLÁTÁSBIZTONSÁG”

(2015. november 12, Budapest)

A konferencia helyszíne:
Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér

A rendezvény programja:
Megnyitó: HATVANI GYÖRGY, a GTTSZ Energiatagozatának elnöke, a konferencia levezetõ 
elnöke

 „Az atomenergia szerepe a Nemzeti Energia Stratégiában”
Elõadó: DR. ARADSZKI ANDRÁS, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energiaügyért felelõs 
államtitkára

„Az atomerõmû jövõképe és stratégiája”
Elõadó: HAMVAS ISTVÁN, az MVM Paksi Atomerõmû Zrt. vezérigazgatója

„A paksi kapacitás-fenntartási projekt jelenlegi helyzete”
Elõadó: PROF. DR. ASZÓDI ATTILA kormánybiztos

 „A kapacitás-fenntartási projekt a nukleáris biztonsági hatóság szemszögébõl”
Elõadó: HULLÁN SZABOLCS, az Országos Atomenergia Hivatal fõigazgató-helyettese
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 „A radioaktív hulladékok kezelésének kérdései”
Elõadó: DR. KEREKI FERENC, a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit Kft. 
(RHK) ügyvezetõ igazgatója

„Civil mozgalmak és az atomenergia”
Elõadó: DR. JÁROSI MÁRTON, az Energiapolitika 2000 Társulat elnöke

A konferencia értékelése, zárszó: HATVANI GYÖRGY, a konferencia levezetõ elnöke

A rendezvény közremûködõje:
Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége

A KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA

A konferencia célja annak bemutatása volt, hogy a Paksi Atomerõmû jelenlegi blokkjainak 
folyamatos üzemelése és a tervezett kapacitás- fenntartási projekt megvalósulása, hogyan járul hozzá 
az ország villamos energia ellátása biztonságának hosszú távú fenntartásához.

Az elõadások számos aspektusból közelítettek a témához. A nemzeti energiastratégia kereteitõl, az 
atomerõmû jövõképén, a kapacitás-fenntartási projekt elõrehaladásán, a nukleáris biztonsági hatóság 
felügyeleti szerepén és a radioaktív hulladék kezelés kérdésein keresztül világítottak rá az 
atomerõmû és az ellátás- biztonság sokoldalú összefüggéseire.

A konferencia résztvevõi meggyõzõdhettek arról, hogy a biztonságosan rendelkezésre álló 
atomerõmû a magyar energiastratégia invariábilis elemeként szolgálhatja az ellátásbiztonságot.

A  résztvevõk véleménye szerint a konferencia nagymértékben hozzájárult az atomenergia hosszú 
távú hazai alkalmazásával kapcsolatos hamis hiedelmek és félelmek eloszlatásához.

Hatvani György s.k.
a GTTSZ Energiatagozatának elnöke

Az elõadásokról készített videofelvételek és prezentációk megtekinthetõek a Szövetség  
honlapján. 

www.gttsz.hu
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A 2015. MÁJUSI HÍRLEVÉL 
MEGJELENÉSE ÓTA ELTELT IDÕSZAK 

EGYÉB KONFERENCIÁI

„A GLOBÁLIS ERÕTÉR A XXI. SZÁZAD ELEJÉN – BIZTONSÁG ÉS 
VERSENYKÉPESSÉG –” 

CÍMÛ KONFERENCIA MÁJUS 20-ÁN

A konferencia helyszíne: 
Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központja

A rendezvény programja:
A konferencia moderátora: DR. JANZA FRIGYES nyá. r. vezérõrnagy, a Magyar Rendészettudományi 
Társaság fõtitkára

Megnyitó: DR. TÓTH LÁSZLÓ vezérõrnagy, a GTTSZ Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek 
Tagozatának elnöke

Elõadások:
„Magyarország és az Európai Unió a globális erõtérben”
Elõadó: DR. HABIL MARJÁN ATTILA egyetemi docens, EU-szakértõ, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

„Az Iszlám Kalifátus és a globális dzsihád új tendenciái”
Elõadó: DR. HABIL KIS-BENEDEK JÓZSEF ny. ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem HHK 
egyetemi docense

Kérdések, hozzászólások

Zárszó: PROF. DR. NAGY LÁSZLÓ nyá. ezredes, a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke

A rendezvény közremûködõi:
Magyar Hadtudományi Társaság

Magyar Rendészettudományi Társaság

Az elõadásokról készített videofelvétel megtekinthetõ a Szövetség  honlapján.www.gttsz.hu
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A KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA

„Magyarország és az Európai Unió a globális erõtérben” címû elõadás témája volt, hogyan változott 
Magyarország és az EU helye, szerepe és erõsúlya a globális versenyben, hogyan képes magát pozícionálni a 
multipoláris világban. A külügyi stratégia 2011-es módosításával hazánk megváltoztatta alkalmazkodó uniós 
politikáját, és a globális nyitással, a nemzeti érdekek elõtérbe helyezésével, aktivista külpolitikát valósít meg.

„Az Iszlám Kalifátus és a globális dzsihád új tendenciái” címû elõadás témája volt az Iszlám Állam, mint a 
globális biztonságot fenyegetõ terrorszervezet Irakban és Szíriában tûnt fel. Az elõadás a megjelenés 
elõzményeit és az al-Kaidával való kapcsolatát elemezte, különös tekintettel a Kalifátus létrehozásának és 
realitásának sajátosságaira. Bemutatta a globális dzsihád stratégiai céljait, szakaszait és szervezeteit. Elemezte 
az Iszlám Állam fenyegetéseinek kockázatait, valamint az ellene létrehozott koalíció problémáit.

Beke József s.k.
GTTSZ Ügyvezetõ Titkárság

AZ „IFJÚSÁG, SÓLYOMMADÁR, TIÉD A VILÁG ÉS 
TEÉRTED VAN A VILÁG” MOTTÓJÚ 

RENDEZVÉNYSOROZAT SORON KÖVETKEZÕ SZAKMAI 
FÓRUMA MÁJUS 21-ÉN, NAGYKANIZSÁN

A szakmai fórum témája: Innováció és versenyképesség egy sikeres közösségben

Helyszín:  Medgyaszay Ház

A rendezvény programja:
Köszöntõ: MÉRKSZ ANDOR ügyvezetõ igazgató, Kanizsa TISZK

Megnyitó: DÉNES SÁNDOR polgármester, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

 „Az innováció is lehetõség?”
Elõadó: DR. BIRKNER ZOLTÁN igazgató, Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz

„A technikusok szerepe az innovációban”
Elõadó: BORSOS KRISZTINA minõségügyi vezetõ, Hidrofilt Kft.

„Hogyan növelheted versenyképességedet hazai és nemzetközi színtéren?” 
Segítség egy társadtól, aki pár kanyarral elõtted jár az úton
Elõadó: VÉGHELYI ZOLTÁN hardverfejlesztési csapatvezetõ, Robert Bosch Kft.

„A dödöllétõl a rawioli all' a osso buco-ig”
Elõadó: DIANISKA DÁNIEL fõszakács

„Innováció a zenében”
Elõadó: GÖLLES MARTIN egyetemi hallgató, Pécsi Tudományegyetem

Konzultáció, zárszó
JANZSÓ ANTAL regionális elnök, GTTSZ 

A rendezvény közremûködõi:
Nagykanizsa MJV Önkormányzata

Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft.
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A KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA

Már hagyomány, hogy a Kanizsa TISZK, Nagykanizsa MJV Önkormányzata és a GTTSZ 
minden tavasszal elõadássorozatot szervez „Ifjúság, sólyommadár, tiéd a világ és teérted van a 
világ” (Nagy László) mottóval. A program 2015. május 21-én a Medgyaszay Házban Mérksz Andor 
ügyvezetõ igazgató és Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ köszöntõjével, és Dénes Sándor 
polgármester megnyitójával vette kezdetét. Az elõadások elsõdleges cél az volt, hogy a fiatalok elé 
példát állítsanak, a sikeres karriert befutó Nagykanizsán érettségizett személyek életútjával.
 
Ennek keretében tartott  elõadást  Dr. Birkner Zoltán igazgató (Pannon Egyetem Nagykanizsai 
Kampusz), Borsos Krisztina minõségügyi vezetõ (Hidrofilt Kft.), Véghelyi Zoltán 
hardverfejlesztési csapatvezetõ (Robert Bosch Kft.), Dianiska Dániel fõszakács, és Gölles Martin 
egyetemi hallgató a 243 fõs hallgatóságnak. Mindegyik elõadó példája és üzenete egyértelmûen az 
volt, hogy határozott célokat kell a fiataloknak kitûzni. Szükség van a szorgalomra, az akaraterõre, az 
idegen nyelv tudásra és a  kreativitásra. Mindent meg kell tenni a szakmai ismeretek megszerzése 
mellett a szociális kompetenciák folyamatos bõvítéséért, a hazai és külföldi kapcsolati tõke 
folyamatos gyarapításáért. Többen hangsúlyozták a külföldi tanulmányok, munka fontosságát, de 
mindegyik elõadó felhívta a figyelmet arra is, hogy szülõvárosa fejlõdéséhez folyamatosan hozzá 
kell járulni.

Befejezésül Gölles Martin zongorakíséretével a résztvevõk közösen elénekelték az „A csitári hegyek 
alatt…” címû népdalt.

A rendezvény Janzsó Antal a GTTSZ regionális elnöke zárószavával ért véget.

Janzsó Antal s.k. és Mérksz Andor s.k.
a GTTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Szervezetének elnöke és társelnöke
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 „A PERRENDTARTÁSOK MEGÚJÍTÁSA” 
CÍMÛ KONFERENCIA JÚNIUS 5-ÉN

A konferencia helyszíne:
Budapesti Ügyvédi Kamara díszterme

A rendezvény programja:
„A perrendtartások megújításának szükségessége és alapirányai”
Elõadó: TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ igazságügyi miniszter

„A polgári perrendtartás megújításának koncepciója”
Elõadó: WOPERA ZSUZSA egyetemi tanár, miniszteri biztos

„Egy új polgári perrendtartás elvi és szerkezeti sarokkövei” 
Elõadó: VARGA ISTVÁN tszv. egyetemi docens, a Pp. Kodifikációs Fõbizottság tagja

Hozzászólások 

„A közigazgatási bírósági eljárás kialakítása, mint az államreform része”
Elõadó: PATYI ANDRÁS egyetemi tanár, rektor, az Államreform Bizottság elnöke

„A közigazgatási bíráskodás gyakorlatáról”
Elõadó: SPERKA KÁLMÁN, a Kúria tanácselnöke

„A cégeljárás fejlesztésének alapkérdései”
Elõadó: SÁRKÖZY TAMÁS egyetemi tanár, a Magyar Jogász Egylet elnöke

Hozzászólások

A rendezvény közremûködõi:
Igazságügyi Minisztérium

Magyar Jogász Egylet
Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége

A KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA

A meghívó szerint a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermébe 2015.o6.05.-i  konferenciát a jogászok 
és gazdálkodási-mûszaki társaságok együttes közremûködéssel szervezték. Trócsányi László 
igazságügyi miniszter bevezetõ elõadásában a perrendtartások megújításának szükségességét és 
alapirányait fejtette ki. Az elhangzott prezentációkban a legautentikusabb elõadók részletezték a 
polgári perrendtartás megújítási koncepcióját, szerkezeti sarokköveit, a közigazgatási bírósági 
eljárás kialakítását és bíráskodási gyakorlatát,  valamint a cégeljárás fejlesztésének alapkérdéseit.

Csényi Sándor s.k.
a Fõvállalkozók Magyarországi Szövetségének 

képviselõje

Az elõadásokról készített videofelvételek és 
prezentációk megtekinthetõek a Szövetség 

www.gttsz.hu honlapján.
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A „MINDENNAPI PÉNZÜGYEINK” SORON KÖVETKEZÕ 
KONFERENCIÁJA OKTÓBER 14-ÉN, VESZPRÉMBEN

A konferencia helyszíne:
Pannon Egyetem „A” épület

A rendezvény programja:
Megnyitó
DR. KOVÁCS ZOLTÁN, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja

Elõadások:
„A hitelekrõl hitelesen”
Elõadó: SZALAY GYÖRGY kommunikációs szakértõ, Magyar Nemzeti Bank 

„Diákhitel – lehetõség és felelõsség”
Elõadó: MÁRKUS ATTILA, a Diákhitel Központ Zrt. regionális képviselõje

„Kibõl lehet milliomos? – Körséta a befektetések világában” 
Elõadó: SZALAY GYÖRGY kommunikációs szakértõ, Magyar Nemzeti Bank 

Kérdések, válaszok, zárszó

A rendezvény támogatója:
Magyar Nemzeti Bank

A rendezvény összefoglalója:
A Mindennapi pénzügyeink címû konferenciasorozat következõ rendezvénye a veszprémi 

Pannon Egyetemen került megtartásra, a Gazdaságtudományi Kar támogatásával. A rendezvény elõadói 
kb. 120 egyetemi hallgató elõtt ismertették prezentációjukat, emellett pedig a kar számos oktatója és az 
egyetem kancellárja is jelen volt a konferencián, amelyet Dr. Kovács Zoltán, a Gazdaságtudományi Kar 
dékánja nyitott meg. 

Az elõadások bemutatták, hogy a gazdaságban és a pénzügyi világban zajló események 
mindannyiunk életét jelentõsen befolyásolják, ezáltal pedig egyre fontosabbá válnak a befektetések és 
hitelek kérdései. Az egyetemi hallgatók is óhatatlanul szembesülnek olyan, a hétköznapjaikat is érintõ 
pénzügyi témákkal, melyek értelmezése és megértése kihívást jelent számukra. A konferencia keretében 
megtartott elõadások, ezen belül a legalaposabb háttérismereteket igénylõ hitelek (részletesebben a 
Diákhitel I – II.), valamint megtakarítások és befektetések témaköreire fókuszálva független, megbízható, 
közérthetõ és valós információk nyújtásával segítették a hallgatókat, hogy el tudjanak igazodni a pénzügyi 
ismeretek sokszor bonyolultnak tûnõ világában, és amennyiben élethelyzetükben ez szükségessé válik, 
tudatosan, saját jól megfontolt érdekeik mentén döntsenek az egyes pénzügyi szolgáltatások 
igénybevételérõl.

Beke József s.k.
GTTSZ Ügyvezetõ Titkárság

Az elõadásokról készített videofelvételek és a prezentációk megtekinthetõek a Szövetség 
 honlapján.www.gttsz.hu
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SZERVEZETI ÉLET

AZ ÜGYVEZETÕ TITKÁRSÁG ÜLÉSE SZEPTEMBER 17-ÉN

Az ügyvezetõ titkársági ülésen a Titkárság tagjai vettek részt, továbbá Valenta László, a 
GTTSZ és Lengyel Tibor, az Ellenõrzõ Bizottság elnöke. Az ügyvezetõ titkársági ülés határozatképes 
volt.

Napirend volt:
·A fõtitkárhelyettesek tájékoztatója az I. félévben végzett munkájukról
·Tájékoztató a GTTSZ jelenlegi helyzetérõl, javaslat a II. féléves munkaprogramra és annak 

elfogadtatása. Elõadó: Dr. Tóth János fõtitkár

Az ülésen a résztvevõk tájékoztatást kaptak a jövõ évi közgyûlések menetérõl, miszerint 2016. 
májusában az éves rendes közgyûlést tartjuk (mérleg, közhasznúsági jelentés elfogadtatása), 2016. 
novemberében rendkívüli tisztújító közgyûlésre kerül sor. Ennek részleteirõl a Titkársági ülés 
résztvevõi véleményt nyilvánítottak.

Ugyancsak felmerült a fõtitkárhelyettesek szerepvállalása a GTTSZ mûködõ, valamint a 
kialakításra kerülõ tagozatok felügyeletével kapcsolatban.

Az ülés résztvevõi a tájékoztatókban elhangzottakat egyhangúlag elfogadták és felhatalmazást 
adtak a II. féléves munkaterv Elnökség elé való terjesztésére.

Dr. Tóth János s.k.
  GTTSZ fõtitkára

A KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TAGOZAT ALAKULÓ ÜLÉSE 
SZEPTEMBER 17-ÉN

Jelenlévõk: 
- Horváth Albert, a  GTTSZ K+F Tagozatának társelnöke
- Horváth Zoltán, az ELTE Informatikai Karának dékánja
- Kovács János, a BME egyetemi tanára
- Tényi Gusztáv, az Óbudai Egyetem  Mérési Laborjának vezetõje
- ifj. Valenta László, a Tatabányai Fõiskola Létesítmény Igazgatója
- Horváth Miklós, a TESCO Consulting Kft. vezérigazgató-helyettese

Napirend volt:

- GTTSZ K+F Tagozat alapító tervezet
- Doktoranduszok támogatása
- Tagozati elõadás sorozat

Az alapító tervezetet a tagok írásban már korábban megkapták, az alapgondolatokkal 
egyetértenek.
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Horváth Albert elõadta: a tagozat elõkészítésével a Szövetség és az MNB Innovációs 
alapítványa a doktoranduszokat  támogató rendszert kíván létrehozni. Cél, az arra érdemes 
doktoranduszi eredményeket piaci alapon eljuttatni az ipari megvalósításig.
Az alkotó vitában Horváth Zoltán és Kovács János ismertette az egyetemi gyakorlatot, 
problémákat, elõnyöket, hátrányokat. Valenta László a posztdoktori problémákra hívta fel a 
figyelmet. Tényi Gusztáv az egyetemi ipari érdekellentétet mutatta be. Horváth Miklós az ipari 
szereplõk összehozását vélte problémásnak.

Horváth Albert elõadta: a tagozat  a jövõ év elejével tervez kéthetenkénti elõadás sorozatot, 
témája  a K+F tudományos háttér, az egyes területek várható eredményei. Felkérte a tagokat, 
vegyenek részt a program kimûvelésében.

A tagság megállapodott abban, hogy az értekezleteket havonta fogja megtartani.

Horváth Albert s.k.
a Kutatás-fejlesztési (K+F) Tagozat társelnöke

A REGIONÁLIS SZERVEZETEK ELNÖKEINEK ÜLÉSE 
SZEPTEMBER 23-ÁN

Jelenlévõk:
- Béres István dr., az Észak-magyarországi régió elnöke,
- Galambos Tamás, a Közép-magyarországi régió elnöke,
- Janzsó Antal, a Nyugat-dunántúli régió elnöke,
- Szabó Béla, a Közép-dunántúli régió elnöke,
- Ujhelyi Jenõ, az Észak-alföldi régió elnöke és Sulák István megyei elnök,
- Tóth János dr. a GTTSZ fõtitkára,
- Szabó Sándor, a GTTSZ általános fõtitkárhelyettese, a régiós szervezetek központi koordinátora

Napirend volt:
-  A régiós elnökök tájékoztatója az I. félévben végzett munkájukról.
- Tájékoztató a GTTSZ jelenlegi helyzetérõl, javaslat a II. féléves munkaprogramra 
  Elõadó: Dr. Tóth János fõtitkár

Dr. Tóth János fõtitkár bejelentette Galambos Tamás, a Közép-magyarországi régió új elnökének 
kinevezését. Összefoglalta, hogy a II. félévben milyen feladatokat tûztünk ki a régiók felé. Mivel 2016-ban 
Tisztújító Közgyûlés lesz, elõzetes feladatokat célzott meg, melyhez feltétlenül sokat vár a régióktól.

Szabó Sándor beszámolt a régiók I. féléves munkájáról és a II. félév elvárásairól. A legtöbb régiót 
sikerült tagokkal kibõvíteni, és ezáltal a tényleges vezetõségeket létrehozni. Viszont elismerte, hogy két 
régiónál valószínûleg további változtatásokra van szükség. 

Beke József elmondta, hogy Szövetségünknek nagy szüksége van a régiók munkájára. Javasolta, 
hogy készítsenek munkatervet a II. félévre.

Janzsó Antal röviden beszámolt az általuk eddig szervezett rendezvényekrõl, azok tapasztalatairól. 
Bejelentette a novemberre tervezett konferenciát „Innovációs és Fenntarthatóság” címmel. A meghívott 
elõadó Prof. Dr. Kroó Norbert akadémikus lesz.
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Galambos Tamás célként elsõsorban a fiatalság bekapcsolását tûzte ki, Vállalta, hogy lehetõsége 
szerint szervezésbe kezd egy Ifjúsági Tagozat létrehozására.

Szabó Béla elmondta, hogy vezetõségüket még nem sikerült véglegesíteni, de jó úton haladnak egy új 
tag bevonásában. Már kialakítottak egy gyümölcsözõnek induló kapcsolatot a komáromi TESZ szervezetével.

Dr. Béres István beszámolt, hogy elkészült a II. féléves munkatervük alapja, ennek konkrét 
szervezése folyamatban van. Vezetõségük erõsítésére felveszi a kapcsolatot a Miskolci Egyetemmel.

Ujhelyi Jenõ javasolta a különbözõ régiók együttmûködését és egymás segítését a közös cél 
érdekében. Ebben a félévben egy konferenciát szeretne szervezni.

Szabó Sándor köszönetet mondott a fõtitkár bíztatásáért a régiók érdekében, valamint az elnökök 
beszámolójáért. Sok sikert kívánt további munkájukhoz annak fényében, hogy a Szövetség szerves részei és 
erõs bázisai lesznek a régiók.

Szabó Sándor s.k.
a GTTSZ régiós szervezeteinek központi koordinátora

A KIBÕVÍTETT ELNÖKSÉG ÜLÉSE SZEPTEMBER 24-ÉN

A kibõvített ülésen a GTTSZ elnöksége, az Ügyvezetõ Titkárság tagjai, a Tagozatok elnökei 
és az Ellenõrzõ Bizottság elnöke vett részt. Az elnökségi ülés határozatképes volt.

Napirend volt:
·Tájékoztató a GTTSZ jelenlegi helyzetérõl, a javasolt II. féléves munkaprogramról. Elõadók: 

Valenta László elnök és Dr. Tóth János fõtitkár

Az ülés résztvevõi a tájékoztatókban elhangzottakat egyhangúlag elfogadták és felhatalmazást 
adtak a II. féléves munkaterv végrehajtására.

Az írásos anyagok mellékelve.

Valenta László s.k. Dr. Tóth János s.k.
   GTTSZ elnöke              GTTSZ fõtitkára
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A CIVIL TAGOZAT ÁLTAL SZERVEZETT MUNKAMEGBESZÉLÉS 
NOVEMBER 3-ÁN 

Jelenlévõ szervezetek:
- EOQ MNB
- Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége
- Gépipari Tudományos Egyesület
- Magyar Biofizikai Társaság
- Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület
- Magyarhoni Földtani Társulat
- MTESZ Békés megyei Egyesület
- MTESZ Komárom-Esztergom megyei Egyesület
- Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület
- Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége

Köszöntötték a résztvevõket és rövid bevezetõt tartottak:
Dr. Tóth János, a GTTSZ fõtitkára és Molnár György, a TESZ elnöke

Szegner László, a GTTSZ Civil Tagozatának titkára vitaindítójában ismertette a Tagozat korábbi 
tevékenységének fõbb jellemzõit, az érdemi civil és érdekképviseleti tevékenység nehézségeit.
Vázolta a jövõbeni elképzeléseket, a kapcsolatépítés, a koordináció és a mûködés lehetséges módjait.
Mindezekhez kérte a jelenlévõk véleményét és javaslataikat.

A vitában a jelenlévõk közül 7 fõ nyilvánított véleményt (Igaz Jenõ, Pesti Sándor, Horváth Albert, 
Kellermayer Miklós, Baksa Csaba, Takács Zsuzsa és Karch László).
Egyetértettek a GTTSZ Civil Tagozata tevékenységének megújításával.

Kiemelték:
- Az önkéntes és szakmai társadalmi tevékenység jelentõségét;
- Nyitottak az együttmûködésre, melynek fõbb területei a kormányzati kapcsolat, az egymás 

közti kapcsolat és a közös akciózás erõsítése lehetnek;
- Célul kell kitûzni az ismertté válást.

Mûködését illetõen:
- A Tagozat alapvetõen az érdekképviseletre koncentráló, nyílt és laza közösségként határozza 

meg magát;
- Az informatikai eszközök kommunikációs célú hasznosítása mellett a személyes 

kapcsolattartás, a közös fellépés nélkülözhetetlen.

Dr. Tóth János a vita összefoglalójában kiemelte:
- Szükség mutatkozik egy széles körû, szakmai-érdekképviseleti konferencia megszervezése, 

melyben bemutatnánk e szakmai civil szervezetek sokrétû és hatékony tevékenységének 
lehetõségeit.

Teendõk:
- A megbeszélés tapasztalatait hasznosítva, a GTTSZ Civil Tagozata állítson össze egy rövid 

munkaprogramot, mely a kapcsolatfelvétel részleteit, területeit, a partnerszervezetek közötti 
együttmûködés terveit és a közös fellépés hogyanjait ölelné fel;

- 2016. I. negyedévének végén kibõvített civil tagozati megbeszélésen adjunk tájékoztatót a 
megkezdett munka tapasztalatairól, a további teendõkrõl.

               Szegner László s.k.
           a GTTSZ fõtitkárhelyettese,

           a Civil Tagozat titkára
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A HON- ÉS RENDVÉDELMI/RENDÉSZETI SZERVEK 
TAGOZATÁNAK KIBÕVÍTETT ELNÖKSÉGI ÜLÉSE NOVEMBER 

18-ÁN 

        A  GTTSZ Hon-és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozata november 18-án kibõvített 
elnökségi ülést tartotta a Belügyminisztériumban, DR. TÓTH LÁSZLÓ PhD. vezérõrnagy 
elnökletével.

Az ülésen bemutatkozott a Terrorelhárítási Központ, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat újonnan delegált képviselõje.

Tájékoztatót tartott DR. TÁLAS PÉTER egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatója, „Az európai menekült és migrációs 
politika problémáiról”.

Végül a Tagozat elnöke visszatekintett az ez évi eseményekre, a Tagozat társelnöke pedig 
ismertette a jövõ évi elképzeléseket.
                                                                                                                           

Kopasz Jenõ nyá. dandártábornok s.k.
a GTTSZ Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozatának társelnöke

HÍREK
KÖSZÖNET AZ SZJA 1 SZÁZALÉKÁÉRT

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetség (1012 Budapest, Logodi u. 22-24.) 
elnöksége köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 2013. és 2014. évi személyi jövedelemadójuk 1 
százalékát felajánlották céljaink megvalósítására.

A 2015. évben megkapott, 2013. évi szja 1%-ot jelentõ 30.909,- forintot és a 2014. évi 
74.625,- forintot a GTTSZ 2015. évi rendezvényei támogatására fordította.

Köszönjük felajánlásaikat, melyekre továbbra is, minden évben számítunk! 

CIVIL SZERVEZET VEZETÕK FÓRUMA

Szövetségünk elnöke, Valenta László és Hatvani György, az Energiatagozat elnöke részt vett 
a Paksi Atomerõmû által szervezett Civil Szervezet Vezetõk Fóruma 2015. november 4-i kerekasztal 
megbeszélésén.

DR. KOVÁCS ANTAL bevezetõjében bemutatta az MVM NTO új osztályvezetõjét, KISS 
ISTVÁNT. Az MVM PA Zrt.-t érintõ tervezett menedzsment-változások és létszámleépítés ügyében 
informálta a civil szervezetek vezetõit. Sikerült az atomerõmû-MVM-NFM információs vonalat 
rövidre zárni, azóta jelentõsen javult az erõmû érdekérvényesítõ képessége. Úgy tûnik, lekerült a 
napirendrõl a vezetõváltás sürgõssége is, de a bizonytalanság fennmaradt. A nyugodtabb légkör 
eredménye, hogy az ez évi 2. és 3. karbantartást a tervezett idõtartamon belül jó minõségben sikerült 
végrehajtani. A kommunikáció terén mindenki a brüsszeli döntésre vár. A civil szervezetekre is 
komoly feladatok hárulnak a bejelentés után, minden szervezet gondolja végig, miben tudna segíteni. 
Például az egyetemi szakkollégiumok körében végzett ismeretterjesztés ügyében is számítunk rájuk. 
Korábban a háztartásbeli nõk voltak az egyik kommunikációs célcsoport, de nyitni kellene az 
egyházak felé is.
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MITTLER ISTVÁN elmondta, a bizonytalanság kárt okoz mert a biztonság rovására mehet és egy 
esetleges üzemzavar a mûködõ erõmûben egyben a Paks II. projekt végét is jelentené. Biztos pont, 
hogy véglegessé vált, Paks II.-t, Paks I. üzemelteti majd. A projekt jelenleg a nov. 23-i brüsszeli 
versenyjogi és tiltott állami támogatási döntésre vár, a jóváhagyással eldördül a startpisztoly. Mittler 
úr tájékoztatott a társaságban lezajlott személyi változásokról, továbbá a közmeghallgatásokról. Jó 
kapcsolat alakult ki a Társadalmi Tanácsban a régió önkormányzataival, így a helyi önkormányzatok 
elsõ kézbõl tájékozódhatnak a projektrõl és tehetnek észrevételt. Erõsíti a társadalmi elfogadottságot 
a Duna túloldali települések bevonása, ezt segíti az új híd, melyre kiírták a közbeszerzést.

SZAKÉRTÕI IGÉNYEK KÍNÁBÓL
A GTTSZ egyik jogi tagvállalata, a TESCO Nemzetközi Együttmûködési és Tanácsadó Kft. 2015. 
október 16-án fogadta a Budapestre érkezõ, Mr. Han Jinfeng vezérigazgató úr által vezetett Shandong 
Provincial Administration of Foreign Experts Affairs 6 fõs delegációját, melyen meghívott 
vendégként részt vett Dr. Gál István, a GTTSZ fõtitkárhelyettese is.

A TESCO Tanácsadó Kft. 2000-ben, majd 2008-ban megújítva, együttmûködési megállapodást 
kötött a külföldi szakértõk foglalkoztatására szakosodott kínai állami intézménnyel, a SAFEA-val és 
végrehajtó intézményével, a nemzetközi szakembercserét bonyolító nemzeti ügynökséggel, a 
CAIEP-pel. Az egyezmény célja magyar szakemberek elhelyezése Kína intézményeinél és 
vállalatainál, valamint kínai szakértõ csoportok fogadása tapasztalatcserére, rövid idõtartamú 
szakmai képzésre. A TESCO a kínai állam által regisztrált és a fenti tevékenység ellátására 
jogosítvánnyal ellátott szervezet. 

A Shandong tartományból érkezõ delegáció látogatásának célja:

·a tartomány és sajátosságainak bemutatása

·a tartomány szakértõi igényeinek prezentálása

·az együttmûködési keretek egyeztetése és rögzítése

A delegáció tagjainak névsora, az eseményen megkötött megállapodás, illetve a jelenleg fennálló 
Shandong tartományra vonatkozó szakértõi igények megtekinthetõek Szövetségünk 

 honlapján.

Amennyiben Ön érdekelt a szakértõi igények tekintetében, javasoljuk, keresse fel Pados László 
ügyvezetõ vezérigazgató urat, a GTTSZ fõtitkárhelyettesét, Gazdasági és Külgazdasági Tagozatunk 
elnökét, a részletek megbeszélésével kapcsolatban.

Pados László elérhetõségei:

TESCO Nemzetközi Együttmûködési és Tanácsadó Kft.

H-1054 Budapest, Tüköry utca 3

Tel.: (36-1) 311-0691

Mobile: (36-30) 970-6294

Fax: (36-1) 311-3849

web: http://www.tescoconsulting.hu 

www.gttsz.hu
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EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Együttmûködési megállapodást írt alá 2015. június 17-én a Gazdálkodási és Tudományos 
Társaságok Szövetsége és a Magyar Hadtudományi Társaság, melynek szövegét az alábbiakban 
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ÚJ PÁRTOLÓ ÉS JOGI TAGOK

PÁRTOLÓ TAGOK

2015. november
·

·Gólya Pál – Békés  

JOGI TAGOK

2015. június
·Magyar Logisztikai Egyesület – Budapest 
·WINDCOLLECTOR Magyarország Kft. – Budapest 

2015. július
·HILAL CE Kft. – Budapest 

2015. augusztus
·ARMASZAURUSZ-TRADE Kft. – Agárd 
·EGER-INVEST Zrt. – Eger 
·M+M+Q Bt. – Páty 
·PAPP Bt. – Szombathely 
·POZITRON Szövetkezet – Debrecen 

2015. szeptember
·DOFER Zrt. – Szolnok 

2015. október
·PRIMUS-ECO Kft. – Budapest 

Kiadja: Gazdálkodási és Tudományos Társaságok 
             Szövetsége 
Cím: 1012 Budapest, Logodi u. 22-24.
Tel/Fax: 1/201-87-37   
Web: 
E-mail:  
Felelõs kiadó: Dr. Tóth János
Kapják a GTTSZ pártoló és jogi tagjai, 
országos hatáskörû szervek és együttmûködõ partnerek.
Beszerezhetõ a GTTSZ titkárságán.
Polynec Kft. 
Felelõs vezetõ: Mesits Péter          

www.gttsz.hu
gttsz@gttsz.hu

           Hirdetési lehetõség a Hírlevélben!

Elhelyezzük hirdetését a GTTSZ Hírlevélben, 
ha lapunk hasábjain kíván szólni gazdasági, 

mûszaki vezetõkhöz, szakértõkhöz.

Hirdetési díjaink:
              1/4 oldal: 20.000- Ft. + ÁFA
              1/2 oldal: 35.000- Ft. + ÁFA
              1/1 oldal: 50.000- Ft. + ÁFA
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A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége 
a vállalkozás, a gazdaság, a gazdálkodás 

(ipar, pénzmûvelet, kereskedelem, szolgáltatás, közhivatal) 
területein tevékenykedõ közgazdasági, pénzügyi, 
gazdasági, mûszaki szakemberek, szervezetek, 

önkormányzati elven mûködõ, országos hatáskörû 
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, mezõgazdaság, 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 együttmûködésnek, mint a határon túli magyarsággal 

kapcsolatos nemzetközi tevékenységnek az elõsegítése.

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

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

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

hasznosítását a döntés-elõkészítõ, döntéshozó szervezetek, 
egyéni és jogi tagok, de valamennyi, 

a téma iránt érdeklõdõ szakember részére.


