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MEGHÍVÓ 

 
Tisztelt Tagtársunk, Kedves Vendégünk! 

 
Értesítjük arról, hogy a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége IV. Tisztújító 

Közgyűlését 2011. november 22-én (kedden) délelőtt 11.00 órakor tartja, melyre tisztelettel 

meghívjuk Önt, valamennyi egyéni és jogi tagunkat, partnerszervezeteinket és a Civil Szakmai 

Érdekképviselet Szervezetek Országos Szövetsége 25 országos szervezetének képviselőjét. 

 

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 2011. november 

22-én 11.10 órára újból összehívja. 

 

 

A IV. TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE: 
 

10.30 – 11.00 Regisztráció 

 

11.00 – 11.15 Elnöki megnyitó. A Tisztújító Közgyűlés napirendjének elfogadtatása  

DR. KAPOSVÁRI BERTALAN, a GTTSZ elnöke 

 

11.15 – 12.00    A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

76. témája:  

„Nemzeti külpolitikai stratégia” 

Előadó: DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter 
 

12.00 – 12.30 Kérdések, válaszok 

 

12.40 – 12.50    Tisztújító Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása 

(Mandátumvizsgáló Bizottság, jegyzőkönyvvezető és annak hitelesítői) 

 

12.50 – 13.10    A GTTSZ tevékenységének írásos és szóbeli értékelése a III. Tisztújító Közgyűlés  

(2006. november 21.) óta eltelt időszakról (lásd a Közgyűlés előtt a helyszínen  

kiosztott, illetve a GTTSZ honlapján (www.gttsz.hu) olvasható írásos beszámolót) 

DR. TÓTH JÁNOS főtitkár, DR. GERDA SÁNDOR főtitkárhelyettes és 

SZEGNER LÁSZLÓ EB elnök 

 

13.10 – 13.30 A GTTSZ tisztségviselőinek megválasztása 

Levezető elnök: DR. SOÓS TIBOR ügyvéd, a GTTSZ jogi főtitkárhelyettese 

Előadó: DR. KEMÉNY LÁSZLÓ, a Jelölő Bizottság elnöke 

 

13.30  Zárszó 

 

14.00  Büfé  

 
A IV. Tisztújító Közgyűlés helye: 

MTESZ Kossuth téri Székház 

I. emelet 135. terem 

(1055 Budapest V., Kossuth Lajos tér 6-8.) 

http://www.gttsz.hu/
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Alapszabálya 
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A GTTSZ III. Tisztújító Közgyűlés óta eltelt időszak tevékenységének 

értékelése, jelenlegi helyzete és további feladatai 

 
Kedves Tagtársaink, Tisztelt Partnereink! 

 

 
Tisztelettel köszöntjük Önöket, a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének 

jelenlegi és jövőbeni tagjait, partnerszervezeteink vezetőit abból az alkalomból, hogy Szövetségünk 

régi és a 2010. december 9-i Közgyűlés által elfogadott új Alapszabálya értelmében IV. Tisztújító 

Közgyűlését tartja. 

 

A beszámolási időszakban Szövetségünk, mint párt-semleges, tudományos, szakmai 

érdekképviseleti közhasznú szervezet,  az Alapszabályban rögzített célok és feladatok, a hazai és az 

európai uniós követelmények és a gazdasági válság okozta új kihívások figyelembevételével, a 

választott testületek által elfogadott munkatervek, munkaprogramok és az illetékes választott 

testületek megítélése alapján eredményesen tevékenykedett. Többek között bizonyítja mindezt a mai 

Közgyűlésre készített írásos beszámoló dokumentuma és az elmúlt öt év mérlegei, közhasznúsági 

jelentései is. 

 

A GTTSZ szellemi erejével, eszköz- és kapcsolatrendszerével a beszámolási időszakban is fő 

feladatának tekintette és kell, hogy tekintse a jövőben is, a nemzetgazdaság fejlesztésének, 

modernizációjának, versenyképességének, az EU-integrációs hazai követelmények megvalósításának 

segítését, az értékek megvédését és növelését.  

 

A Szövetség az elmúlt öt évben is az Alapszabályban rögzített célok, feladatok és az ország 

előtt álló új kihívások figyelembevételével, a működési feltételek romlása ellenére, gazdagította az 

egyéni és jogi tagok, partnerszervezeteink tudományos, szakmai, társadalompolitikai informáltságát, 

kikérte véleményeiket, javaslataikat, mindezeket összegezte, írásban rögzítette, és ajánlás formájában 

eljuttatta a döntés-előkészítő és döntéshozó szervekhez. Említésre méltó többek között az 

„Energiatudatos Társadalom Kialakítása” érdekében, több mint egy évtizede tavasszal és ősszel 

rendezett országos konferenciák sorozata, mint például az ez év október 13-án „Új korszak kezdete az 

energetikában” című rendezvényünk. Igen eredményes a „Hogyan tovább Magyarország az Európai 

Unióban” című országos előadás- és vitasorozat, melynek legutóbbi, 75. rendezvénye november 11-én 

Nagykanizsán, a „Hazánk tudománya, gazdasága, innovációja és versenyképessége” témájú 

konferencia volt.  

 

Említésre méltó az a tény is, hogy a GTTSZ – mint civil társadalmi szervezet – képviselői 

(főtitkár és főtitkárhelyettes) a Gazdasági és Szociális Tanács tagjaként 2008-ban részt vettek a 

miniszterelnök által szervezett közmeghallgatáson, ahol több miniszter, államtitkár és szakértő volt 

jelen. Írásban és szóban a GTTSZ vezetése nevében a főtitkár személyesen is kifejtette véleményét a 

civil társadalmi szervezetekkel kapcsolatos gondokról, problémákról, és konstruktív javaslatokat 

fogalmazott meg arról a szellemi erőről, amit hatékonyabban lehetne hasznosítani a társadalom, a 

nemzetgazdaság fejlesztésbe érdekében, olyanokat, amelyeket a jelenlegi kormány a civil törvény 

végleges megfogalmazásakor – melyhez véleményünket, javaslatunkat írásban is megküldtük – a 

tervezet szerint van, amit figyelembe is vesz. Többek között a főtitkár hangsúlyozta, nem elég csak 

szavakban igényelni a civil szervezetekben rejlő erő hasznosítását, a gyakorlatban is bizonyítani kell, 

hogy a szakemberek társadalmi munkában végzett áldozatkész munkáját a döntés-előkészítő és 

döntéshozó szervek legalább szavakban elismerik, és amit elismernek, azt a gyakorlatban hasznosítsák 

is, és csatolják vissza azt az ajánló javaslat-tévő szerveknek. Fontos, hogy a civil szakmai szervezetek 

eredményes, tartalmi munkáját anyagilag és erkölcsileg, normatívan ítéljék meg és ismerjék el. 
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A beszámolási időszakban a változó körülmények, az új kihívások, az ország előtt álló új 

feladatok, a vezetésben tapasztalható személyi változások, a civil szervezetek támogatása, pályáztatás, 

Civil Alapprogram lehetőségeinek csökkentése a GTTSZ tagságában is okozott és folyamatosan okoz 

is változást. Ennek ellenére jelenleg is sok olyan állami és politikai vezető, szakember található a 

Szövetség tagjai sorában, akik nemcsak saját szellemi erejüket, hanem valamelyik civil szervezet 

(tudományos, szakmai egyesület, gazdasági és kereskedelmi kamara, szakmai szövetség) vezető 

tisztségviselőjeként (elnök, főtitkár, stb.), vagy valamelyik intézmény, cég, vállalat vezetőjeként, 

annak szellemi potenciálját is maga mögött tudhatja, és eredményesen támogatta/támogatja 

Szövetségünk céljait, feladatait. Éppen ezért Szövetségünk a beszámolási időszakban is alkalmasnak 

bizonyult országos célok, feladatok megvalósításának segítésére, más civil szervezetekkel, 

intézményekkel, cégekkel, vállalatokkal együtt munkálkodva, a koordináló szerepvállalásra is. Mindez 

lehetővé tette és teszi a társadalom, a gazdaság fejlődését szolgáló koncepciók és jogszabályok 

kidolgozásának kezdeményezését, azok végrehajtásának elősegítését. Ezt bizonyítják a beszámolási 

időszak rendezvényeinek témái (elnökségi ülések, konferenciák, szakmai fórumok, kerekasztal-

megbeszélések), az érintett szakemberek, országos politikai és gazdasági vezetők tájékoztató és 

konzultációs előadásai és a szakemberek részvételének nagy száma (egy-egy konferencián, szakmai 

fórumon 50 – 200 fő). Bizonyítják továbbá az egyre szélesedő együttműködési megállapodások is, 

melyeket minisztériumokkal, vállalatokkal, cégekkel, civil szervezetekkel kötöttünk. Jelenlegi 

tapasztalatok is bizonyítják, hogy a jövőbeni együttműködés kiszélesítésének lehetősége megvan 

abban az esetben, ha az együttműködő fél azt tapasztalja, hogy a GTTSZ hasznosan hozzá tud járulni 

az ország és az ő konkrét munkájához is. A GTTSZ szerkesztett kiadványai, a rendszeresen megjelenő 

Hírlevelek és a beszámolási időszakban létrehozott honlapon megjelenő információk a Szövetség 

sokirányú tevékenységét, a partnerszervezetekkel történő együttműködést, a szakemberek, döntés-

előkészítő és döntéshozó szervezetek tájékoztatását segítették elő. A tapasztalatok alapján a jövőben 

hatékonyabbá kell tenni a szakemberek véleményeinek, javaslatainak visszacsatolását hasznosításra, 

az illetékes szervek vezetői részére.  

 

A Szövetség adottságai (tagjainak összetétele, szervezeti struktúrája) lehetővé tették és teszik a 

jövőben is más szakmai civil szervezetekkel, cégekkel, intézményekkel a szakmai együttműködést, az 

egyeztetést bizonyos gazdaságpolitikai kérdésekben az egységes kezdeményezést, állásfoglalást, 

véleménynyilvánítást, javaslattételt; a különböző politikai erők, a parlament, a kormány pozitív 

befolyásolását az ország, valamint egyéni és jogi tagjaink érdekében, és mindehhez a szakmai 

közvélemény megnyerését is. E téren a Szövetség egésze részéről a jövőben még bőven akad 

tennivaló. 

 

E célok, feladatok teljesítése érdekében a Szövetség választott irányító szervezetei (közgyűlés, 

elnökség, ügyvezető titkárság) jelenleg 15 tagozatot, valamint Tudományos és Szakértő Tanácsot is 

működtet. Otthont ad, ügyvezetője és koordinálója a 25 civil szervezetet tömörítő Civil Szakmai 

Érdekképviseleti Szervezetek Országos Szövetségének, melynek tagjai: Budapesti Műszaki 

Egyetemisták Egyesülete, Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület, Energiatanúsítók és 

Auditorok Országos Szövetsége, Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesülete, Fővállalkozók 

Magyarországi Szövetsége, Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége, Gépjármű 

Márkakereskedők Országos Szövetsége, Gyógytestnevelés a Gyermekekért Országos Egyesület, Ipari-

, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesület, Ipartestületek Országos Szövetsége, 

Magyar Adófizetők Országos Szövetsége, Magyar Építőanyag-ipari Szövetség, Magyar Innovációs 

Szövetség, Magyar Könyvelők Országos Egyesülete, Magyar Közgazdasági Társaság, Magyar 

Mérnökakadémia, Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége, Magyar 

Területfejlesztési és Vagyonkezelési Társaság, Magyar Tudományos, Üzemi és Szaklapok 

Újságíróinak Egyesülete, Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége, Munkaadók 

és Gyáriparosok Országos Szövetsége, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, 

Nemzeti Értelmiségi Klub Egyesület, mely működteti a Civil Szervezetek Koordinációs Tanácsát is, 

Társadalmi Egyesületek Országos Szövetsége, Társadalmi Érdekegyeztető Tanács. Feladatunk újra 

átgondolni a civil törvény figyelembevételével, e civil szervezetek és mások együttműködésének 

feltételeit, hatékonyságának biztosítását. 
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A GTTSZ a társadalmi átalakulás gyakran nehéz és népszerűtlen feladatainak megoldásához 

állandó jellegű párbeszédet kezdeményezett és kezdeményez a jövőben is a társadalmi összefogás, az 

együttműködés érdekében. Törekvéseink egyik fontos motiválója, hogy az ország sorsáért, a gazdaság 

állapotáért és fejlesztéséért nemcsak a mindenkori kormányon levő politikai erők a felelősek, hanem 

az ország szakmai elitje, a társadalom egésze is. Ezért minden lehetséges eszközével igyekezett és 

igyekezni fog a jövőben is a civil közéleti aktivitást növelni, különösen közgazdasági, pénzügyi és 

műszaki területen, a fiatalok, a kis- és középvállalatok szakemberei körében. Mindezeket figyelembe 

véve szükséges, hogy a GTTSZ új vezetése a jövőben tartalmi munkáját és a Szövetség szervezeti 

struktúráját, korszerűsítse. 

 

Az elmúlt években helyesnek bizonyult, hogy rendezvényeink szervezésénél nem a 

külsőségekre, hanem a tartalmi kérdésekre helyeztük a hangsúlyt. Arra törekedtünk és törekszünk a 

jövőben is, hogy egyéni és jogi tagjaink, illetve az egyes témák iránt érdeklődő szakemberek számára 

lehetővé tegyük – térítésmentesen – az aktuális tudomány- és gazdaságpolitikai kérdések széleskörű 

megvitatását, a legújabb tudományos-szakmai információk eljuttatását részükre, véleményük, 

javaslataik visszacsatolását a döntés-előkészítő, döntéshozó szervek számára. Itt kell megjegyezni, 

hogy bár gazdálkodásunk eddig lehetővé tette a térítésmentes információ biztosítását, de ismert okok 

és a civil törvénytervezet ismeretében a jövőben ez már nem lehetséges. A Szövetség egészének 

összefogásával, a működőképesség érdekében, az anyagi forrásokat növelni kell (egyéni, jogi tagság, 

szponzorálás, pályázatok).  

 

A GTTSZ pártpolitikától független civil szervezetként alakult meg, és az elmúlt beszámolási 

időszakban ezt a státuszát sikerült megtartania, és ezt kell tennünk a jövőben is. Természetes azonban, 

hogy tagjai között – a tisztségviselők között is – a politika különböző irányzatai iránt elkötelezett, 

ismert személyiségek is jelentős számban vállalnak szerepet. Ők azonban választási ciklustól 

függetlenül, szakemberként vesznek részt a munkában. A GTTSZ a következő években is az egyéni és 

jogi tagokon kívül az egész magyar szakmai értelmiséget kívánja szolgálni, mint tudományos szakmai 

érdekképviseleti non-profit szervezet, az Alapszabályban megfogalmazottak alapján. Várjuk sorainkba 

valamennyi szakembert, akik a GTTSZ céljaival, elveivel, feladataival azonosulni tudnak. 

 

Az a tapasztalat, hogy a GTTSZ-nek ma már egyre nagyobb a szakmai, társadalmi 

elismertsége, egyrészt a szakmai elit, másrészt a döntés-előkészítő és döntéshozó szervezetek részéről 

(politikusok és tudományos, szakmai vezetők egyaránt részt vesznek kérésünkre konferenciáinkon, 

szakmai fórumainkon, és vállalják a vitaindító és tájékoztató előadások megtartását). A GTTSZ 

szellemi erejével hozzájárult és hozzájárul a kormány tudományos, szakmai, gazdasági döntései 

előkészítéséhez és konstruktívan segíti, képviseli más civil szervezetekkel együtt a szakmai civil 

szervezetek érdekeit. Az elmúlt évek továbbra is bizonyítják, hogy a Szövetségnek igaza van akkor, 

amikor vallotta és vallja, hogy egy szellemi, szakmai elitje van Magyarországnak, és ha ezt az 

értelmiséget a mindenkori törvényelőkészítők és törvényhozók, valamint politikai, gazdasági 

szervezetek vezetői értelmes célok, feladatok megoldására, társadalmi munkával is segítségül hívják, 

akkor hadra lehet őket fogni. 

 

Mindezt figyelembe véve, a beszámolási időszakban országosan létrehoztuk a területi 

szervezeteket, a megyei és a regionális tagozatokat, és a Budapest-centrikus konferenciák mellett a 

régiókban és a megyékben is konferenciákat, szakmai fórumokat szerveztünk, többek között 

Miskolcon, Pécsett, Debrecenben, Veszprémben, Nagykanizsán, Kecskeméten, Békéscsabán, 

Szombathelyen, Egerben, Kaposváron, Kiskőrösön, stb. 
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A GTTSZ a következő öt éves időszak tevékenysége tartalmának kialakításakor, szervezetei 

működésének korszerűsítésekor figyelembe kívánja venni a beszámolási időszakban végzett tartalmi 

munkája és szervezeti élete tapasztalatait, tanulságait, az állandóan változó körülményeket és az új 

kihívásokat: 

 Szolgálni kívánjuk a nemzetgazdaság, társadalom fejlesztését a meglévő szellemi erővel, 

eszköz- és kapcsolatrendszerrel; 

 Folytatni kívánjuk a „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és 

vitasorozatot, és ennek keretében az „Energiatudatos Társadalom Kialakítása” továbbra is 

legyen állandó napirendi téma; 

 A szellemi elit szakmai, politikai érdeklődésének magas szintű kielégítését igényes és 

eredményes érdekképviseleti tevékenységet, és véleményük, javaslataik eljuttatását a döntés-

előkészítő és döntéshozó szervekhez; 

 Az egyéni és jogi tagokkal a szinte naprakész kapcsolattartást, számukra szolgáltatások 

biztosítását; 

 Korszerűsíteni kívánjuk a GTTSZ szervezeti működését (munkastílus, munkamódszer, 

irányító testületek, stb.), folyamatosan hozzá kívánjuk igazítani a hazai és európai uniós 

követelményekhez. Ezért újra kell gondolni egy-egy tagozat működését, hatékonyságát, új 

tagozatok létrehozását, esetleges létszámának csökkentését. Meg kell erősíteni azokat a 

tagozatokat és azok elnökségét, vezetését, melyeket a Szövetség súlyponti feladatai 

szempontjából fontosak (ilyen többek között az Energiatagozat, a Kis- és Középvállalkozói 

Tagozat, a Közgazdasági és Pénzügyi Tagozat, az Agrár- és Vidékfejlesztési Tagozat, a Hon- 

és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozata, a Területfejlesztési, Önkormányzati és 

Környezetvédelmi Tagozat, Fővárosi Közüzemi Tagozat, stb.). Egy-egy tagozat munkáját az 

újonnan választott GTTSZ tisztségviselők közül az illetékes szakember operatívan is segítse.  

 

E feladatokat, a GTTSZ programját a IV. Tisztújító Közgyűlésen újonnan megválasztott 

Elnökség, Ügyvezető Titkárság vitassa meg, és hagyja jóvá a Szövetség 2012. I. féléves 

munkaprogramját, figyelembe véve az elmúlt öt év tapasztalatait, a parlament által elfogadott civil 

törvényt és az Alapszabályban megfogalmazott célokat, elveket, és a nemzetgazdaság, társadalmi 

fejlődés elősegítését célzó új feladatokat. 

 

Meggyőződésünk, hogy a következő években felértékelődik a tudás, a szellemi tevékenység 

szerepe, amit a GTTSZ jelenlegi szellemisége is tükröz. Hazánkban még jobban előtérbe kerül az új 

követelményeknek megfelelő minőségi munka, a képzés és továbbképzés, az új szakmai ismeretek 

megismerése, alkalmazása, továbbadása az élet minden területén. Az elkövetkezendő évek a magyar 

nemzetgazdaság EU-integrálódásának, versenyképességének időszaka lesz. E folyamatban a GTTSZ 

fontos feladatokat kell, hogy vállaljon. E nemes céljaink és feladataink megvalósítása érdekében 

számítunk egyéni és jogi tagjainkra, a velünk együttműködő partnerszervezeteinkre és rajtuk keresztül 

is kérjük a vállalatok, intézmények, cégek vezetőit, valamennyi magyar szakembert, akik még nem 

egyéni, vagy jogi tagjai Szövetségünknek, hogy részvételükkel tiszteljenek meg bennünket. 

 

Nagyon köszönjük a beszámolási időszakban végzett munkáját Szövetségünk és 

partnerszervezeteink valamennyi tagjának, személy szerint is valamennyi terület tisztségviselőjének, 

akik szabadidejüket nem kímélve, társadalmi munkával is szolgálták, segítették a GTTSZ 

tevékenységét, a társadalom, a nemzetgazdaság fejlesztését az ország, a haza javára. Külön köszönjük 

mindazoknak a döntés-előkészítő, döntéshozó szervezetek (kormány, parlament, cégek, intézmények, 

vállalatok) vezetőinek, akik anyagilag és erkölcsileg is már eddig is támogatták a GTTSZ 

tevékenységét és működésének feltételeit. A jövőben az állandóan változó körülmények és az új 

kihívások ismeretében továbbra is számítunk rájuk és másokra is. 

 

 

 

 

                  Dr. Tóth János 

          főtitkár 
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A III. Tisztújító Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményei 
 

 

2006. év 
 

november 21.: 

GTTSZ III. Tisztújító Közgyűlése 

Napirend: 

Regisztráció 

Elnöki megnyitó: DR. KOVÁCS ÁRPÁD elnök 

Tisztújító közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (Jelölő Bizottság, 

Mandátumvizsgáló Bizottság, jegyzőkönyvvezető és annak hitelesítői) 

Előadó: DR. KOVÁCS ÁRPÁD elnök 

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

TIZENHARMADIK témája: Magyarország az Európai Unióban a 2007-2013 

közötti időszakban (a kormányprogram és a GTTSZ vitasorozatán 

elhangzottakat is figyelembe véve)  

Vitaindító előadást tart: KISS PÉTER szociális és munkaügyi miniszter 

Kérdések, válasz 

A GTTSZ tevékenységének írásos és szóbeli értékelése a II. Tisztújító Közgyűlés (2000. 

május 25.) óta eltelt időszakról (lásd mellékletek) 

Előadó: DR. TÓTH JÁNOS főtitkár 

Az Ellenőrző Bizottság jelentése a GTTSZ tevékenységéről 

Előadó: SZEGNER LÁSZLÓ, az EB elnöke 

A GTTSZ tisztségviselőinek megválasztása 

Előadó: DR. TÓTH ISTVÁN, a Jelölő Bizottság javasolt elnöke 

Fogadás  

 

december 19.: 

Munkavédelmi Tagozat kibővített vezetőségi ülése 

Napirend: 

 A 2006. év helyzetértékelés és a 2007. évre történő felkészülés 

 

december 19.: 

Hon- és Rendvédelmi Szervek Tagozatának kibővített elnökségi ülése 

Napirend: 

 „A Határőrség felkészülése a schengeni csatlakozásra” 

Előadó: TÓTH LÁSZLÓ hőr. dandártábornok, főigazgató 

 „A Rendőrség és a Határőrség átszervezésével kapcsolatos tájékoztató” 

Előadó: DR. PIROS ATTILA r. ezredes, az IRM Rendészeti Igazgatási Főosztály 

vezetője 

 Tájékoztató a GTTSZ III. Tisztújító Közgyűléséről 

Előadó: DR. TÓTH JÁNOS, a GTTSZ főtitkára 

 

 

 

 



 -  - 9 

 

december 20.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

TIZENNEGYEDIK témája: A kutatás, a fejlesztés, az innováció ösztönzése és az ilyen 

célokra fordított források hatékonyabb felhasználása – 2006-2013 között – a vállalkozói 

szféra bevonása mellett 

Megnyitó: KROÓ NORBERT akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, a 

GTTSZ Elnökségének tagja, a Tudományos és Szakértői Tanácsának elnöke 

Előadók: 

 DR. PAPANEK GÁBOR, a GKI Gazdaságkutató Intézet Zrt. ügyvezető igazgatója 

 DR. GINSZTLER JÁNOS akadémikus, a BME professzora, a Mérnöktovábbképző 

Intézet főigazgatója, a Magyar Mérnökakadémia elnöke, a GTTSZ társelnöke 

 RAKUSZ LAJOS, a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács elnöke 

 DR. IMRE JÓZSEF, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal főosztályvezető-

helyettese 

 

december 28.: 

GTTSZ elnökségi ülése 

Napirend: 

 A Szövetség 2006. évi munkájának értékelése, javaslat a 2007. év első félévének 

munkaprogramjára 

Előadók: DR. TÓTH JÁNOS főtitkár és DR. GERDA SÁNDOR főtitkárhelyettes 

 

 

 

2007. év 

 

február 6.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

TIZENÖTÖDIK témája: A Magyar Köztársaság innovációs politikájának hatása és 

teendői a kialakuló hét régió területén 

Megnyitó: DR. KOVÁCS ÁRPÁD, a GTTSZ és az Állami Számvevőszék elnöke 

Előadók: 

 KLEINHEINCZ FERENC, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség főosztályvezetője 

 RAKUSZ LAJOS, az Ipari Parkok Egyesületének elnöke 

 DR. LIPPÉNYI TIVADAR, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 

elnökhelyettese 

 

március 7.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

TIZENHATODIK témája: A NATO szerepe a nemzetközi terrorizmus elleni harcban 

 A konferencia levezető elnöke: KOPASZ JENŐ nyá. dandártábornok, a GTTSZ Hon- 

és Rendvédelmi Szervek Tagozatának társelnöke 

 Köszöntő: BALI JÓZSEF, a Honvédelmi Minisztérium szakállamtitkára 

 Előadás: „A NATO szerepe a nemzetközi terrorizmus elleni harcban” 

Előadó: SIKLÓSI PÉTER, a HM Védelempolitikai főosztályvezetője 

 Korreferátumok: 

„A nemzetközi biztonságot fenyegető tényezők a XXI. század elején” 

Előadó: MAROSFI GÁBOR, a Külügyminisztérium Biztonságpolitikai Főosztály 

osztályvezetője 
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„A nemzetközi terrorizmus elleni harc általános feladatai” 

Előadó: TÁLAS PÉTER, a ZMNE Stratégiai Védelmi Kutató Központ igazgatója 

„Magyarország (a Magyar Honvédség) szerepvállalása a terrorizmus elleni harcban” 

Előadó: DR. ISASZEGI JÁNOS m. vezérőrnagy, Honvéd Vezérkar 

 

március 22.: 

Ügyvezető Titkárság ülése 

Napirend: 

 A GTTSZ helyzete a 2006. november 21-i III. Tisztújító Közgyűlés után, rövid- és 

hosszú távú konkrét feladatok (tartalmi, szervezeti, gazdálkodási, munkaelosztási, 

stb.) 

 Javaslat a 2007. éves közgyűlés időpontjára, napirendi pontjaira 

 

március 29.: 

A Civil Szakmai Érdekképviseletei Szervezetek Országos Szövetsége ülése 

Napirend: 

 A Szövetség jelenlegi helyzete és jövőbeni feladatai 

 

május 8.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

TIZENHETEDIK témája: Hazánk új energiapolitikája, az Európai Unió elvárásai 

 Köszöntő: DR. TÓTH JÁNOS, a GTTSZ főtitkára 

     DR. BARABÁS JÁNOS, a HUNGEXPO Zrt. IG alelnöke 

 A konferencia elnöke, vitavezetője: HATVANI GYÖRGY, a GTTSZ 

Energiatagozatának elnöke, a MAVIR Zrt. IG Tanács elnöke 

 Vitaindító előadás: „Hazánk új energiapolitikája, az Európai Unió elvárásai” 

Előadó: DR. SZERDAHELYI GYÖRGY, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 

vezető főtanácsosa, szakmai tanácsadója 

 Felkért előadók, hozzászólók: 

„Országunk energiaellátása biztonságának kérdései, lehetőségei” 

Előadó: HORVÁTH J. FERENC, a Magyar Energia Hivatal elnöke 

„Az energia-felhasználás hatékonysága növelésének feladatai hazánkban és az Európai 

Unióban” 

Előadó: DR. MOLNÁR LÁSZLÓ, az Energia Központ Kht. ügyvezető igazgatója 

„A hazai természeti erőforrások kitermelésének lehetőségei és korlátai” 

Előadók: DR. GÁL ISTVÁN és DR. VOJUCZKI PÉTER, a tudományok 

kandidátusai, az MTA Köztestületének tagjai 

 Vita, konzultáció 

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

 

május 22.: 

Hon- és Rendvédelmi Szervek Tagozatának kibővített elnökségi ülése 

Napirend: 

 „Hírszerzés a XXI. században, a humán- és technikai felderítés lehetőségei” 

Előadó: DR. ZSOHÁR ISTVÁN vezérőrnagy, a MK Információs Hivatal főigazgatója 

 „A társadalmi-gazdasági változások és a bűnözés” 

Előadó: PROF. DR. VAVRÓ ISTVÁN, az IRM tanácsadója 

 Egyebek 
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május 29.: 

Ellenőrző Bizottság ülése 

Napirend: 

 A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének 2006. évi közhasznúsági 

jelentése, mérlege és eredmény-levezetése 

Előadók: DR. TÓTH JÁNOS főtitkár és DR. GERDA SÁNDOR főtitkárhelyettes 

 

május 31.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

TIZENNYOLCADIK témája: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programja 

akcióterveinek bemutatása 

 Megnyitó: DR. GINSZTLER JÁNOS akadémikus, a GTTSZ társelnöke 

 Előadó: BAJNAI GORDON fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos 

 

május 31.: 

GTTSZ Közgyűlés 

Napirend: 

 Elnöki megnyitó: DR. GINSZTLER JÁNOS akadémikus, a GTTSZ társelnöke 

 A GTTSZ 2006. évi tevékenységének értékelése, gazdálkodásának mérlege, 

közhasznúsági jelentése és annak elfogadása 

(lásd a Közgyűlés előtt a helyszínen kiosztott közhasznúsági jelentést és a „Hogyan 

tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat eddigi 17 

témájának rövid összefoglalóját) 

Előadók: DR. TÓTH JÁNOS, a GTTSZ főtitkára, DR. GERDA SÁNDOR, a GTTSZ  

főtitkárhelyettese és SZEGNER LÁSZLÓ, a GTTSZ Ellenőrző Bizottságának elnöke 

 Zárszó: DR. GINSZTLER JÁNOS, a GTTSZ társelnöke  

 

június 14. – július 5.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

TIZENKILENCEDIK témája: A magyarországi régiók fejlesztési lehetőségei az Új 

Magyarország Fejlesztési Terv pályázatok alapján, kiemelten az önkormányzatok, 

intézmények és a mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozók számára 

 június 14. – Veszprém 

Megnyitó: DR. GERDA SÁNDOR, a GTTSZ főtitkárhelyettese 

Előadó: HEINRICH PÉTER, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

Kht. ügyvezető igazgatója 

 június 21. – Békéscsaba 

Megnyitó: DR. GERDA SÁNDOR, a GTTSZ főtitkárhelyettese 

Előadó: BALOGH LÁSZLÓ, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 

ügyvezető igazgatója 

 június 26. – Szombathely 

Megnyitó: DR. GERDA SÁNDOR, a GTTSZ főtitkárhelyettese 

Előadó: GYŐRFFY GÁBOR, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

Kht. ügyvezető igazgatója 

 június 28. – Eger 

Megnyitó: DR. GERDA SÁNDOR, a GTTSZ főtitkárhelyettese 

Előadó: FRANCSICS LÁSZLÓ, az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési 

Ügynökség Kht. ügyvezető igazgatója 
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 július 3. – Kaposvár 

Megnyitó: DR. GERDA SÁNDOR, a GTTSZ főtitkárhelyettese 

Előadó: MISZLER MIKLÓS, a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 

ügyvezető igazgatója 

 július 5. – Debrecen  

Megnyitó: DR. GERDA SÁNDOR, a GTTSZ főtitkárhelyettese 

Előadó: DR. DEBRECZENI FERENC, az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési 

Ügynökség Kht. ügyvezető igazgatója 

 

július 17.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HUSZADIK témája: A tudományos és szakmai civil szervezetek feladatai az Új 

Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtásában az európai tapasztalatok alapján 

 Megnyitó: DR. TÓTH JÁNOS, a GTTSZ főtitkára 

 Előadó: MÁRKUS ESZTER, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség főosztályvezetője 

 

szeptember 10.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HUSZONEGYEDIK témája: Az új energiatörvény és hatása a magyar gazdaságra, az 

EU követelmények figyelembevételével 

 Megnyitó: HATVANI GYÖRGY, a GTTSZ Energiatagozatának elnöke, a MAVIR 

Zrt. IG Tanács elnöke, a konferencia elnöke, vitavezetője 

 Köszöntő: DR. BARABÁS JÁNOS, a HUNGEXPO Zrt. IG alelnöke 

     DR. TÓTH JÁNOS, a GTTSZ főtitkára 

 Felkért előadások: 

„A mezőgazdaság, mint energiatermelő ágazat” 

Előadó: GŐGÖS ZOLTÁN, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 

államtitkára 

„A biztonságos energiaellátás fejlesztésének megteremtése” 

Előadó: DR. MOLNÁR LÁSZLÓ, az Energia Központ Kht. ügyvezető igazgatója 

„Az energiahatékonyság javításának és a megújuló energiahordozók növekvő 

hasznosításának támogatása az ÚMFT keretében” 

Előadó: DR. NÉMETH IMRE, a Miniszterelnöki Hivatal fejlesztéspolitikai 

államtitkára, a Fejlesztéspolitikai Irányító Testület tagja 

„A villamos-energiáról szóló törvény s a piaci liberalizáció várható következményei” 

Előadó: DR. GRABNER PÉTER, a Magyar Energia Hivatal osztályvezetője 

„A villamosenergia-rendszer szabályozásának kérdései” 

Előadó: DR. VINKOVITS ANDRÁS, a MAVIR Zrt. vezérigazgatója 

 Vita, konzultáció 

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

 

szeptember 12.:  

A Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége a GTTSZ közreműködésével 

kezdeményezte több civil szervezeti vezető találkozóját SZILI KATALIN asszonnyal, az 

Országgyűlés elnökével. 
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október 3.: 

Ügyvezető Titkárság ülése 

Napirend: 

 Beszámoló a legutolsó titkársági ülés (március 22.) óta végzett munkáról (írásos 

előterjesztés) 

 A GTTSZ rövid- és hosszú távú fontosabb feladatai az év hátralévő időszakában, az 

Ügyvezető Titkárság tagjainak személyes vállalásai 

 

október 10.: 

A Civil Szakmai Érdekképviseleti Szervezetek Országos Szövetsége ülése 

Napirend: 

 A Szövetség jövőbeni tevékenységének tartalma, munkastílusa, munkamódszere, 

figyelembe véve az eddigi tapasztalatokat és a civil szakmai szervezetek előtt álló 

feladatokat 

 

november 6.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HUSZONKETTEDIK témája: A hazai innovációs stratégia céljai, feladatai 2007-2013 

között 

 Megnyitó: DR. TÓTH JÁNOS, a GTTSZ főtitkára 

 Vitaindító előadó: DR. PÁRTOS FERENC, a Nemzeti Kutatási és Technológiai 

Hivatal elnöke 

 Felkért előadás: „A nemzetgazdasági innovációs stratégia vállalati szemszögből” 

DR. PAPANEK GÁBOR, a GKI Gazdaságkutató Intézet Zrt. ügyvezető igazgatója 

 Vitavezető: DR. GERDA SÁNDOR, a GTTSZ főtitkárhelyettese 

 

november 15.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HUSZONHARMADIK témája: A NATO és az Európai Unió szerepvállalása 

Afganisztánban, különös tekintettel a magyar vezetésű PRT (Tartományi Újjáépítési 

Csoport) tevékenységére 

 A konferencia levezető elnöke: KOPASZ JENŐ nyá. dandártábornok, a GTTSZ Hon- 

és Rendvédelmi Szervek Tagozatának társelnöke 

 Köszöntő: BALI JÓZSEF, a Honvédelmi Minisztérium szakállamtitkára 

 Előadások: 

„A NATO és az EU szerepvállalása Afganisztánban” 

Előadó: NAGY ZSOLT, a HM Védelempolitikai Főosztály vezetője 

„Tájékoztató a magyar vezetésű PRT tevékenységéről” 

Előadó: SZABÓ LÁSZLÓ ezredes, szárazföldi főreferens, a PRT II. 

váltásparancsnoka, MK Összhaderőnemi Parancsnokság 

„A KFH feladatai az afganisztáni, magyar vezetésű PRT felderítő biztosításában” 

Előadó: NÉMETH LÁSZLÓ alezredes, MK Katonai Felderítő Hivatal 

 Korreferátumok: 

„A civil egészségügy közreműködése az afganisztáni tevékenységben” 

Előadó: RADNÓTI GÁBOR, az Egészségügyi Minisztérium szakmai főtanácsadója 

„Az afganisztáni agrárprojektek” 

Előadó: DR. KISS ZOLTÁN, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium EU 

Koordinációs és Nemzetközi Főosztálya osztályvezetője 
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december 10.: 

Ügyvezető Titkárság ülése 

Napirend: 

 Tájékoztató a legutolsó titkársági ülés (október 3.) óta végzett munkáról  

 A GTTSZ december 18-i elnökségi ülésének előkészítése, a Szövetség 2007. évi 

tevékenységének értékelése; fontosabb tapasztalatok, tanulságok figyelembevételével 

javaslatok a 2008. évi célkitűzésekre, tartalmi és szervezeti feladatokra 

 

december 12.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HUSZONNEGYEDIK témája: Az EU 7. Kutatási-, Technológiafejlesztési és 

Demonstrációs Keretprogramban a magyar részvétel stratégiai és taktikai kérdései, 

feladatai 2007 – 2013 között 

 Köszöntő: DR. TÓTH JÁNOS, a GTTSZ főtitkára 

 Vitaindító előadó: DR. VASS ILONA, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 

általános elnökhelyettese 

 Vitavezető: DR. GERDA SÁNDOR, a GTTSZ főtitkárhelyettese 

 

december 13.: 

Ellenőrző Bizottság ülése 

Napirend: 

 Kötetlen eszmecsere a GTTSZ Ellenőrző Bizottság munkájáról, javaslattételi-

ellenőrzési tevékenységéről és annak hatásairól 

Vitaindító: SZEGNER LÁSZLÓ EB elnök 

 A GTTSZ főtitkára és főtitkárhelyettese tájékoztatója a 2007. évi tevékenység eddigi 

tapasztalatairól, a 2008. évre való felkészülésről 

Előadók: DR. TÓTH JÁNOS főtitkár és DR. GERDA SÁNDOR főtitkárhelyettes 

 

december 18.: 

GTTSZ évzáró elnökségi ülése 

Napirend: 

 Elnöki megnyitó: DR. KOVÁCS ÁRPÁD, a GTTSZ elnöke 

 A Szövetség 2007. évi tevékenységének értékelése; fontosabb tapasztalatok, 

tanulságok figyelembevételével, javaslatok a 2008. évi célkitűzésekre, tartalmi és 

szervezeti feladatokra  

Előadó: DR. TÓTH JÁNOS, a GTTSZ főtitkára  

Felkért hozzászólók: DR. GERDA SÁNDOR, a GTTSZ főtitkárhelyettese és 

            SZEGNER LÁSZLÓ, a GTTSZ Ellenőrző Bizottságának elnöke 

 Zárszó: DR. KAPOSVÁRI BERTALAN, a GTTSZ társelnöke 

 

december 18.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HUSZONÖTÖDIK témája: A nyugdíjrendszer aktuális kérdései 

 Megnyitó: DR. KOVÁCS ÁRPÁD, a GTTSZ elnöke 

 Vitaindító előadó: FORGÓ GYÖRGYNÉ, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 

szakállamtitkára 
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2008. év 
 

január 30.: 

Ügyvezető Titkárság ülése 

Napirend: 

 Tájékoztató a legutolsó titkársági ülés (2007. december 10.) óta végzett munkáról  

 A 2007. december 18-i elnökségi ülésen elfogadott legfontosabb konkrét, időszerű 

feladatok realizálása  

 

január 31.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HUSZONHATODIK témája: Az állami vagyonkezelés jövője Magyarországon 

 Megnyitó: DR. KOVÁCS ÁRPÁD, a GTTSZ elnöke 

 Vitaindító előadó: MARKÓ ANDREA, a Pénzügyminisztérium szakállamtitkára 

 

február 20.: 

GTTSZ elnökének és társelnökeinek megbeszélése 

Napirend: 

 Eszmecsere az elnök és a társelnökök részvételéről, szerepvállalásukról a szövetség 

életében 

 DR. KOVÁCS ÁRPÁD elnök köszöntése 60. születésnapja alkalmából 

 

február 26.: 

Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozatának elnökségi ülése 

Napirend: 

 A rendőrség-határőrség integrációja és a schengeni-csatlakozás tapasztalatai 

Tájékoztatót tart: DR. BENCZE JÓZSEF altábornagy, országos főkapitány 

 Egyebek 

 

február 29.: 

A Miniszterelnöki Hivatal és a GTTSZ közös szakmai kerekasztal-beszélgetése 

 Tájékoztatót tart: DR. KONDOROSI FERENC kormánybiztos 

 

március 12.: 

Fővárosi Közmű Tagozat elnökségi ülése 

Napirend: 

 Tájékoztató eszmecsere a GTTSZ jelenlegi helyzetéről, munkájáról, figyelembe véve 

a Fővárosi Közmű Tagozatot is 

 Az elnökség javaslata a Tagozat új elnökére és elnökségének új tagjaira 

 

április 8. – Eger:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HUSZONHETEDIK témája: A nyugdíjrendszer reform továbbfejlesztései, feladatai, a 

romló demográfiai jellemzők ismeretében 

 Megnyitó: DR. GERDA SÁNDOR, a GTTSZ főtitkárhelyettese 

 Előadó: HULÁK ZSUZSANNA, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi 

Minisztérium vezető főtanácsosa 
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április 17.:  

DR. TÓTH JÁNOS főtitkár és DR. GERDA SÁNDOR főtitkárhelyettes 2008. április 17-

én részt vett GYURCSÁNY FERENC miniszterelnök közmeghallgatásán az Országház 

Delegációs termében. 

 

április 24. – Veszprém:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HUSZONNYOLCADIK témája: A nyugdíjrendszer reform továbbfejlesztései, feladatai, 

a romló demográfiai jellemzők ismeretében 

 Megnyitó: DR. GERDA SÁNDOR, a GTTSZ főtitkárhelyettese 

 Előadó: SIMONOVITS ANDRÁS, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének 

tudományos tanácsadója 

 

április 30. – Debrecen:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HUSZONKILENCEDIK témája: A nyugdíjrendszer reform továbbfejlesztései, 

feladatai, a romló demográfiai jellemzők ismeretében 

 Megnyitó: DR. GERDA SÁNDOR, a GTTSZ főtitkárhelyettese 

 Előadó: SIMONOVITS ANDRÁS, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének 

tudományos tanácsadója 

 

május 19.: 

Ügyvezető Titkárság ülése 

Napirend: 

 Tájékoztató a legutolsó titkársági ülés (január 30.) óta végzett munkáról  

 A 2008. május 26-i GTTSZ Közgyűlés előkészítése 

 

május 19.: 

Ellenőrző Bizottság ülése 

Napirend: 

 A Szövetség 2007. évi mérlegének és közhasznú jelentésének megvitatása a 2008. 

május 26-i közgyűlés előtt 

Előadók: DR. GERDA SÁNDOR főtitkárhelyettes és SZEGEDI JULIANNA, a Profit-

Őr 2000 Kft. ügyvezető igazgatója 

 

május 21. – Békéscsaba:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HARMINCEGYEDIK témája: A nyugdíjrendszer reform továbbfejlesztései, feladatai, a 

romló demográfiai jellemzők ismeretében 

 Megnyitó: DR. GERDA SÁNDOR, a GTTSZ főtitkárhelyettese 

 Előadó: HULÁK ZSUZSANNA, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi 

Minisztérium vezető főtanácsosa 

 

május 22. – Szombathely:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HARMINCKETTEDIK témája: A nyugdíjrendszer reform továbbfejlesztései, feladatai, 

a romló demográfiai jellemzők ismeretében 

 Megnyitó: DR. GERDA SÁNDOR, a GTTSZ főtitkárhelyettese 
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 Előadó: SIMONOVITS ANDRÁS, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének 

tudományos tanácsadója 

március 23.: 

Energiatagozat ülése 

Napirend: 

 A GTTSZ Energiatagozata elnöksége tagjainak megerősítése, illetve kiegészítése a 

GTTSZ 2007. december 18-i évzáró elnökségi ülés határozata alapján 

 Tájékoztató a 2008. május 27-i országos energiakonferencia előkészítéséről. 

Eszmecsere az energiával kapcsolatos esetleges állásfoglalás előterjesztésére a 

konferencián 

 

május 26.: 

GTTSZ Közgyűlés 

Napirend: 

 Elnöki megnyitó: DR. KOVÁCS ÁRPÁD, a GTTSZ elnöke 

 A GTTSZ 2007. évi tevékenységének értékelése; gazdálkodásának mérlege, 

közhasznúsági jelentése és annak elfogadása 

(lásd a korábban megküldött 2008/1. számú Hírlevelet, a Közgyűlés előtt a helyszínen 

kiosztott közhasznúsági jelentést és a „Hogyan tovább Magyarország az Európai 

Unióban” című előadás- és vitasorozat 2007. május 8-tól elhangzott további 8 

témájának rövid összefoglalóját) 

Előadók: DR. TÓTH JÁNOS, a GTTSZ főtitkára, DR. GERDA SÁNDOR, a GTTSZ  

főtitkárhelyettese és SZEGNER LÁSZLÓ, a GTTSZ Ellenőrző Bizottságának elnöke 

 A GTTSZ Elnöksége által javasolt megyei tagozatok elnökeinek megerősítése. A hét 

regionális tagozat létrehozása, vezetőinek megerősítése és a változások alapján az 

Alapszabály kiegészítése, bírósági bejegyzése 

(lásd a Közgyűlés előtt a helyszínen kiosztott írásos előterjesztést) 

Előadó: DR. TÓTH JÁNOS, a GTTSZ főtitkára 

 Zárszó: DR. KOVÁCS ÁRPÁD, a GTTSZ elnöke  

 

május 26.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HARMINCADIK témája: Együtt a versenyképesebb Európáért, az Európai Bizottság 

stratégiai célkitűzései 

 Elnöki megnyitó: DR. KOVÁCS ÁRPÁD, a GTTSZ elnöke 

 Előadó: KOVÁCS LÁSZLÓ adó- és vámügyekért felelős európai biztos 

 

május 27.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HARMINCHARMADIK témája: A biztonságos, versenyképes és fenntartható 

energiaellátás rövid- és hosszú távú lehetőségei, feladatai 

 Megnyitó: HATVANI GYÖRGY, a MAVIR Zrt. Igazgatóságának, a GTTSZ 

Energiatagozatának elnöke, a konferencia vitavezetője 

 Köszöntő: DR. TÓTH JÁNOS, a GTTSZ főtitkára 

     DR. BARABÁS JÁNOS, a HUNGEXPO Zrt. IG alelnöke 

 Felkért előadások: 

„Energiaigények és azok kialakítása a XXI. században” 

Előadó: DR. KOVÁCS FERENC, az MTA rendes tagja, egyetemi tanár 

„Energiapolitika egy villamos-ipari társaság szemszögéből” 
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Előadó: DR. GERSE KÁROLY, a Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgató-

helyettese 

„Nukleáris energia – az ésszerű választás” 

Előadó: DR. KATONA TAMÁS JÁNOS, a műszaki tudomány kandidátusa, a Magyar 

Atomfórum Egyesület elnöke 

„Magyarországi erőmű-építés az európai környezetben” 

Előadó: DR. STRÓBL ALAJOS, az ETV-Erőterv Zrt. főmérnöke 

„A megújuló energiák gazdaságossági elemzései” 

Előadó: DR. GRABNER PÉTER, a Magyar Energia Hivatal osztályvezetője 

 Vita, konzultáció 

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

 

május 28. – Kaposvár:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HARMINCNEGYEDIK témája: A nyugdíjrendszer reform továbbfejlesztései, feladatai, 

a romló demográfiai jellemzők ismeretében 

 Megnyitó: DR. GERDA SÁNDOR, a GTTSZ főtitkárhelyettese 

 Előadó: DR. KOVÁCS ERZSÉBET egyetemi tanár, a Nyugdíjreform-rendszer 

Kerekasztal Bizottság tagja 

 

június 10.:  

Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozatának konferenciája 

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HARMINCÖTÖDIK témája: Az állami vagyonkezelés jövője Magyarországon; A 

magyar védelmiipar helyzete és fejlesztésének lehetőségei 

 A konferencia levezető elnöke: KOPASZ JENŐ nyá. dandártábornok, a GTTSZ Hon- 

és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozatának társelnöke 

 Megnyitó: JENEI ZOLTÁN, a GTTSZ Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek 

Tagozatának elnöke 

 Előadás: „Az állami vagyonkezelés jövője Magyarországon” 

Előadó: KOVÁCSNÉ EGEDI ÉVA főosztályvezető, Pénzügyminisztérium 

Vagyongazdálkodási Főosztály 

 Konzultáció, vélemények, kérdések 

 Előadás: „A magyar védelmiipar helyzete és fejlesztésének lehetőségei” 

Előadó: DR. GARAMHEGYI ÁBEL szakállamtitkár, Nemzeti Fejlesztési és 

Gazdasági Minisztérium 

 

szeptember 10.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HARMINCHATODIK témája: Villamosenergia-termelés hazai erőforrásból 

 Megnyitó: HATVANI GYÖRGY, a GTTSZ Energiatagozatának elnöke, a MAVIR 

Zrt. IG Tanács elnöke, a konferencia elnöke, vitavezetője 

 Köszöntő: DR. TÓTH JÁNOS, a GTTSZ főtitkára 

 Vitaindító előadások: 

„Szénbázisú energiatermelés jövőképe Magyarországon egy karbon-ellenes világban” 

Előadó: DR. VALASKA JÓZSEF, a Mátrai Erőmű Zrt. IG elnöke 

„Megújuló villamosenergia-termelés vízenergiából” 

Előadó: DR. KOZÁK MIKLÓS egyetemi tanár 

„A széndioxid leválasztás és tárolás lehetőségei” 

Előadó: KUBUS PÉTER, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. szakértője 
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 Felkért hozzászólás: DR. HORN JÁNOS, a Bánya- és Energiaipari Dolgozók 

Szakszervezetének elnöki főtanácsadója 

 Vita, konzultáció 

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

 

október 6.: 

Ügyvezető Titkárság ülése 

Napirend: 

 Tájékoztató a legutolsó titkársági ülés (május 19.) óta végzett GTTSZ tevékenységről 

 Javaslat a konkrét, rövid- és hosszú távú feladatokra 

 

október 30., Kiskőrös:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HARMINCHETEDIK témája: A Dél-alföldi régió (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád 

megye) jelenlegi helyzete, fejlesztésének lehetőségei, feladatai 

 Megnyitó: MAJOR JÓZSEF, a GTTSZ Dél-alföldi Regionális Tagozatának elnöke, a 

konferencia levezető elnöke 

 Köszöntő: DOMONYI LÁSZLÓ, Kiskőrös város polgármestere, a Kiskőrösi 

Többcélú Kistérségi Társulás elnöke és DR. TÓTH JÁNOS, a GTTSZ főtitkára 

 Előadás és konzultáció: 

„Fejlesztés és/vagy működés” 

Előadó: DR. GYENESEI ISTVÁN önkormányzati miniszter 

 Előadás: 

„A Regionális Fejlesztési Holding Zrt. katalizátor-szerepe a hazai térség-

fejlesztésben” 

Előadó: CSANÁDI ÁGNES, a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. vezérigazgató-

helyettese 

 Vita, konzultáció 

 A konferencia értékelése, zárszó: MAJOR JÓZSEF, a konferencia elnöke 

 

november 13.: 

Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozatának elnökségi ülése 

Napirend: 

 A POLIP (adatlopási-megfigyelési ügyről a sajtóhírekben) 

Tájékoztatót tart: TÓTH KÁROLY, a Magyar Országgyűlés Nemzetbiztonsági 

Bizottságának alelnöke 

 A Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének felülvizsgálata, tervezett 

fejlesztésének javasolt irányai 

Előadó: RUZSÁS LAJOS ezredes, Honvédelmi Minisztérium 

 Válságdominó? Esélyek és kockázatok Magyarországon 

Előadó: RÁCZ MARGIT kutatási igazgató, MTA Világgazdasági Kutatóintézet 

 Vita, konzultáció 

 

november 17.: 

Ügyvezető Titkárság ülése 

Napirend: 

 Tájékoztató a legutolsó titkársági ülés (október 6.) óta végzett GTTSZ tevékenységről 

 A 2008. december 3-i Közgyűlés előkészítése 

 Az Ügyvezető Titkárság egyes tagjainak szerep-, munkavállalása a Szövetségben 
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november 18.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HARMINCNYOLCADIK témája: Tudománypolitika-kutatásfejlesztés 

 Megnyitó: DR. GINSZTLER JÁNOS akadémikus, a GTTSZ társelnöke 

 Vitaindító előadó: DR. MOLNÁR KÁROLY tárca nélküli miniszter 

 Vita, konzultáció 

 A konferencia értékelése, zárszó: DR. GINSZTLER JÁNOS, a konferencia elnöke 

 

november 21., Miskolc:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HARMINCKILENCEDIK témája: A foglalkozás növelésének lehetőségei az Észak-

Magyarország Régióban iparosítással 

 Megnyitó: TÓTH SÁNDOR, a GTTSZ Észak-magyarországi Regionális Tagozatának 

társelnöke, a konferencia levezető elnöke 

 Köszöntő: DR. TÓTH JÁNOS, a GTTSZ főtitkára 

 Előadások: 

„50 éves a TÜKI Tüzeléstechnikai Kutató és Fejlesztő Zrt.” 

Előadók: DR. BÍRÓ ATTILA ny. egyetemi tanár, a TÜKI egykori műszaki 

vezérigazgatója, DR. PALOTÁS ÁRPÁD ny. vezérigazgató, egyetemi docens, DR. 

SEVCSIK MÓNIKA vezérigazgató 

„Az újraiparosítás a foglalkoztatás növelésének egyik útja” 

Előadó: DR. GRIBOVSZKI LÁSZLÓ ny. egyetemi tanár 

„A mikro-, kis- és középvállalkozások élettere” 

Előadó: DR. VÉKONY SÁNDOR, a MICRO-EUROPE Kft. ügyvezetője 

„Hőkezelő kemencék fejlesztése, gyártása, értékesítése” 

Előadó: TÖRÖK ANTAL, a HŐKER Kft. ügyvezetője 

 Vita, konzultáció 

 A konferencia értékelése, zárszó: DR. GRIBOVSZKI LÁSZLÓ, a GTTSZ Észak-

magyarországi Regionális Tagozatának elnöke, ny. egyetemi tanár 

 

december 2.: 

Fővárosi Közmű Tagozat elnökségi ülése 

Napirend: 

 2009 a fővárosban. Mi várható a jövő évben? 

Előadó: HAGYÓ MIKLÓS főpolgármester-helyettes 

 Pénzügyi krízis, a világjelenségek várható hatása az infrastrukturális beruházások 

fejlesztésére 

Előadó: HEGEDŰS MIKLÓS, a GKI ügyvezető igazgatója 

 

december 3.: 

GTTSZ évzáró Közgyűlése 

Napirend: 

 Elnöki megnyitó. A közgyűlés napirendjének elfogadtatása. Tájékoztató előadás 

„Hogyan tovább közpénzügyi rendszer?” címmel 

Előadó: DR. KOVÁCS ÁRPÁD, a GTTSZ elnöke és az Állami Számvevőszék elnöke 
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 Javaslat a GTTSZ új elnökének megválasztására és elfogadására, a Szövetség 

Alapszabálya alapján 

Előadó: DR. TÓTH JÁNOS, a GTTSZ főtitkára  

 A GTTSZ 2008. évi tevékenységének fontosabb eseményei, eredményei, tanulságai, 

célok és feladatok a 2009. évre (lásd. a 2008/3. számú Hírlevélben az írásos 

beszámolót) 

Szóbeli kiegészítőt tart: DR. TÓTH JÁNOS, a GTTSZ főtitkára  

 

 

december 3.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

NEGYVENEDIK témája: Magyarország hajózható folyóinak vízi közlekedése, műszaki 

fejlesztésének lehetőségei és feladatai, az EU követelményeknek megfelelően 

 Megnyitó: DR. KOVÁCS ÁRPÁD, a GTTSZ elnöke 

 Vitaindító előadó: KÓTHAY LÁSZLÓ vízügyi szakállamtitkár 

 Vita, konzultáció, zárszó 

 

 

2009. év 
 

január 27.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

NEGYVENEGYEDIK témája: A nemzeti fenntartható fejlődés stratégiai célkitűzései 

2008-2013 között, az EU-tagság tükrében 

 Megnyitó: DR. KAPOSVÁRI BERTALAN, a GTTSZ elnöke, a Legfelsőbb Bíróság 

elnöki jogkörében eljáró elnökhelyettese 

 Vitaindító előadó: DR. BALÁZS PÉTER, Magyarország első uniós biztosa, a Közép-

európai Egyetem (CEU) professzora, az EU-bővítési Központ igazgatója 

 Vita, konzultáció, zárszó 

 

február 4.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

NEGYVENKETTEDIK témája: Magyarország energiahelyzetének vizsgálata az 

európai követelményeknek megfelelően, különös tekintettel a villamos-energia és a 

gázenergia biztosítása területén 

 Megnyitó: DR. TÓTH JÁNOS ny. egyetemi docens, a GTTSZ főtitkára 

 Vitaindító előadó: HEGEDŰS MIKLÓS, a GKI Gazdaságkutató Zrt. ügyvezető 

igazgatója 

 Korreferátumot tartanak: 

CSERHÁTI ANDRÁS, a Paksi Atomerőmű Zrt. műszaki-gazdasági tanácsadója 

CSALLÓKÖZI ZOLTÁN, a FŐGÁZ Csoport igazgatója 

 Vita, konzultáció, zárszó 

 

február 11.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

NEGYVENHARMADIK témája: Milyen esélyei vannak a külföldi tőke bevonásának az 

állami és a magántulajdonú vállalkozásoknak az új nemzetfejlesztési terv 

keretprogramjaiból adódóan 

 Megnyitó: DR. KAPOSVÁRI BERTALAN, a GTTSZ elnöke, a Legfelsőbb Bíróság 

elnöki jogkörében eljáró elnökhelyettese 
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 Vitaindító előadó: DR. VÉRTES ANDRÁS, a GKI Gazdaságkutató Zrt. 

igazgatóságának elnöke 

 Vita, konzultáció, zárszó 

február 17.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

NEGYVENNEGYEDIK témája: A magyar kutatás-fejlesztés kapacitás teljesítményének 

hazai tapasztalatai, értékelése az európai kutatási módszertan szerint és az ebből adódó 

fejlesztési feladatok 

 Megnyitó: DR. GERDA SÁNDOR, a GTTSZ főtitkárhelyettese 

 Vitaindító előadó: MONSZPART ZSOLT, a Magyar Innovációs Szövetség általános 

elnökhelyettese 

 Vita, konzultáció, zárszó 

 

február 19.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

NEGYVENÖTÖDIK témája: A regionális innovációs rendszerek fogalma, a térségi 

innovációs stratégiák fontossága, a modern gazdasági fejlődés szempontjából 

 Megnyitó: DR. GERDA SÁNDOR, a GTTSZ főtitkárhelyettese 

 Vitaindító előadó: DR. PAPANEK GÁBOR, a tudományok doktora 

 Vita, konzultáció, zárszó 

 

február 25.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

NEGYVENHATODIK témája: A magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások 

kutatási és fejlesztési tevékenységének értékelése, az európai normák ismeretében és az 

ebből adódó fejlesztési feladatok 

 Megnyitó: DR. GERDA SÁNDOR, a GTTSZ főtitkárhelyettese 

 Vitaindító előadó: SZUNYOGH ZSUZSANNA, a Központi Statisztikai Hivatal 

szakmai tanácsadója 

 Vita, konzultáció, zárszó 

 

március 2.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

NEGYVENHETEDIK témája: Gazdasági növekedés és az innováció kapcsolata, a 

technikai haladás feladatai, a lisszaboni-program alapján 

 Megnyitó: DR. KROÓ NORBERT akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia 

alelnöke, a GTTSZ Tudományos és Szakértői Tanácsának elnöke 

 Vitaindító előadó: DR. BALÁZS PÉTER, Magyarország első uniós biztosa, a Közép-

európai Egyetem (CEU) professzora, az EU-bővítési Központ igazgatója 

 Vita, konzultáció, zárszó 

 

március 12.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

NEGYVENNYOLCADIK témája: A környezetvédelem és a területfejlesztés jelenlegi 

helyzete az innovációs tevékenység területén, a további feladatok prognosztizálása 

 Megnyitó: DR. NÉMETH IMRE, a GTTSZ Agrár, Környezeti és Vidékfejlesztési 

Tagozatának elnöke, a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. vezérigazgatója 

 Vitaindító előadó: KÓTHAY LÁSZLÓ vízügyi szakállamtitkár 

 Vita, konzultáció, zárszó 
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március 17.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

NEGYVENKILENCEDIK témája: A magyar agrárgazdaság, vidékfejlesztés stratégiája 

(2007-2013), innovációs tevékenységének áttekintése, a kutatás-fejlesztés hasznosítása a 

ráfordítások függvényében 

 Megnyitó: DR. HORN PÉTER akadémikus, a GTTSZ társelnöke, a Kaposvári 

Egyetem tanára, rektor emeritus 

 Vitaindító előadó: DR. NÉMETH IMRE, a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. 

vezérigazgatója, a GTTSZ Agrár, Környezeti és Vidékfejlesztési Tagozatának elnöke 

 Korreferátumot tartanak: 

DR. KAPRONCZAI ISTVÁN, az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet 

főigazgató-helyettese 

BALOGH CSABA, a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. elnöke 

 Vita, konzultáció, zárszó 

 

március 19., Miskolc:  

A „Hogyan tovább Észak- és Kelet-Magyarország az Európai Unióban” című előadás- 

és vitasorozat MÁSODIK konferenciája 

 Megnyitó: DR. GRIBOVSZKI LÁSZLÓ ny. egyetemi tanár, a GTTSZ-ÉMT elnöke 

 Felkért előadások: 

„A mélyszegénységben élő cigány gyermekek képességeinek fejlődése és ennek  

hatása a tanulásra” 

Előadó: BOZSIKNÉ VÍG MARIANNA szakpszichológus, B.A.Z. Megyei Pedagógiai  

Szakmai Szolgálat és Közművelődési Intézet 

„Integráció és/vagy szegregáció a mélyszegény cigány fiatalok oktatása – nevelése  

terén” 

Előadó: TATAI-TÓTH ANDRÁS országgyűlési képviselő 

„Nemzetiségi oktatási modell lehetőségei, perspektívája” 

Előadó: HORVÁTH ISTVÁN igazgató, KALYI JAG Roma Nemzetiségi Szakiskola,  

Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 Felkért hozzászólók: 

DR. SZABÓ-TÓTH KINGA DÓRA intézetigazgató, Miskolci Egyetem – 

Szociológiai Intézet 

LAKATOS ATTILA B.A.Z. megyei cigányvajda 

FARKAS FÉLIX elnök, B.A.Z. Megyei Közgyűlés Kisebbségi Bizottsága 

 Hozzászólások, vita, zárszó 

 

március 25.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

ÖTVENEDIK témája: A nanotechnológia gyakorlati alkalmazásának lehetőségei 

Magyarországon 

 Megnyitó: DR. GINSZTLER JÁNOS akadémikus, a Magyar Mérnökakadémia 

elnöke, a GTTSZ társelnöke 

 Vitaindító előadó: DR. VASS ILONA, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 

általános elnökhelyettese 

 Vita, konzultáció, zárszó 
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március 30., Debrecen:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

ÖTVENEGYEDIK témája: A nanotechnológia alkalmazása az Európai Unió 

országaiban 

 Megnyitó: DR. JÁVOR ANDRÁS, a MTESZ Hajdú-Bihar megyei Szervezet elnöke 

 Levezető elnök: DR. GERDA SÁNDOR, a GTTSZ főtitkárhelyettese 

 Vitaindító előadó: DR. KROÓ NORBERT akadémikus, a Magyar Tudományos 

Akadémia alelnöke, a GTTSZ Tudományos és Szakértői Tanácsának elnöke 

 Vita, konzultáció, zárszó 

 

április 23.: 

Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozatának elnökségi ülése 

A kibővített elnökségi ülésen részt vettek a Civil Szakmai Érdekképviseleti Szervezetek 

Országos Szövetsége vezető tisztségviselői, akik a GTTSZ, mint a Szövetség koordinátora 

meghívására vettek részt az ülésen. 

Vendégként GÖNCZ KINGA európai parlamenti képviselő választási listavezetője, a Magyar 

Köztársaság ex-külügyminiszter asszonya kötetlen, kerekasztal-beszélgetésen vett részt, 

időszerű magyar és nemzetközi külpolitikai kérdések témájában. 

Napirend: 

 Levezető elnök: JENEI ZOLTÁN, a Tagozat elnöke 

 Köszöntő: DR. KAPOSVÁRI BERTALAN, a Legfelsőbb Bíróság ny. 

elnökhelyettese, a GTTSZ elnöke 

 GÖNCZ KINGA asszony tájékoztatója 

 Kérdések, észrevételek 

 Zárszó: JENEI ZOLTÁN, a Tagozat elnöke 

 

április 27.: 

Ügyvezető Titkárság ülése 

Napirend: 

 Tájékoztató a legutolsó titkársági ülés (2008. november 17.) óta végzett GTTSZ 

fontosabb tevékenységeiről és javaslat az időszerű konkrét feladatokra, az első félév 

hátralévő időszakában 

 Javaslat az ügyvezető titkársági tagok és a főtitkárhelyettesek konkrét 

szerepvállalására a szövetség előtt álló feladatok eredményesebb végrehajtása céljából 

 

május 19.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

ÖTVENKETTEDIK témája: Magyarország energiaellátásának és biztonságának 

helyzete és feladatai; A kormány várható intézkedései és cselekvési lehetőségei 

 Megnyitó: DR. KAPOSVÁRI BERTALAN, a Legfelsőbb Bíróság ny. 

elnökhelyettese, a GTTSZ elnöke 

 Köszöntő: DR. BARABÁS JÁNOS, a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. 

vezérigazgatója 

 A konferencia levezető elnöke: HATVANI GYÖRGY, a GTTSZ Energiatagozatának 

elnöke, a MAVIR Zrt. Igazgatóságának elnöke 

 Vitaindító előadó: DR. GORDOS PÉTER energetikai szakállamtitkár, Közlekedési, 

Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium 
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 Felkért hozzászólások:  

DR. JÓZSA ISTVÁN, a Magyar Országgyűlés Gazdasági és Informatikai  

Bizottságának alelnöke 

DR. BASKÓ MIHÁLY, a Magyar Villamos Művek Zrt. osztályvezetője 

CSERHÁTI ANDRÁS, a Paksi Atomerőmű Zrt. műszaki-gazdasági tanácsadója 

DR. MOLNÁR LÁSZLÓ energetikai szakértő, az Energiagazdálkodási Tudományos  

Egyesület főtitkára 

DR. JÁROSI MÁRTON, az Energiapolitika 2000 Társulat elnöke 

CSALLÓKÖZI ZOLTÁN, a FŐGÁZ Csoport igazgatója 

DR. GÁL ISTVÁN, a tudományok kandidátusa, a GTTSZ Energiatagozatának elnöke 

BAKÁCS ISTVÁN, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület elnöke 

 Vita, konzultáció 

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

 

május 26.: 

Ellenőrző Bizottság ülése 

Napirend: 

 A Szövetség 2008. évi mérlegének és közhasznú jelentésének megvitatása a 2009. 

május 28-i közgyűlés előtt 

Előadók: DR. GERDA SÁNDOR főtitkárhelyettes és SZEGEDI JULIANNA, a Profit-

Őr 2000 Kft. ügyvezető igazgatója 

 Tájékoztató a Szövetség operatív vezetésének korszerűsítésével kapcsolatos 

elképzelésekről 

Előadó: DR. TÓTH JÁNOS főtitkár 

 

május 28.: 

GTTSZ Közgyűlés 

Napirend: 

 Elnöki megnyitó: DR. KOVÁCS ÁRPÁD, az Állami Számvevőszék elnöke,  

a GTTSZ társelnöke 

 Tájékoztató előadás: 

„A gazdasági válság túlélésének esélyei” 

Előadó: AKAR LÁSZLÓ vezérigazgató, GKI Gazdaságkutató Zrt. 

 Kérdések, válasz 

 A GTTSZ 2008. évi tevékenységének értékelése; gazdálkodásának mérlege, 

közhasznúsági jelentése és annak elfogadása 

(lásd a korábban megküldött 2008/3. számú Hírlevelet, a Közgyűlés előtt a helyszínen 

kiosztott közhasznúsági jelentést és a 2009/1. számú Hírlevelet) 

Előadók: DR. TÓTH JÁNOS ny. egyetemi docens, a GTTSZ főtitkára, 

DR. GERDA SÁNDOR, a GTTSZ főtitkárhelyettese és  

SZEGNER LÁSZLÓ, a GTTSZ Ellenőrző Bizottságának elnöke 

 Zárszó: DR. KOVÁCS ÁRPÁD, az Állami Számvevőszék elnöke,  

a GTTSZ társelnöke  

 

szeptember 10.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

ÖTVENHARMADIK témája: Hazánk atomenergia fejlesztésének kérdései, különös 

tekintettel a Paksi Atomerőmű tervezett bővítésére, a Magyar Országgyűlés határozata 

alapján 
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 Megnyitó: DR. KAPOSVÁRI BERTALAN, a Legfelsőbb Bíróság ny. 

elnökhelyettese, a GTTSZ elnöke 

 Köszöntő: DR. BARABÁS JÁNOS, a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. alelnöke 

 A konferencia levezető elnöke: HATVANI GYÖRGY, a MAVIR Zrt. 

Igazgatóságának elnöke, a GTTSZ Energiatagozatának elnöke 

 Vitaindító előadó: HÓNIG PÉTER közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 

 Felkért előadások:  

„Az atomerőmű bővítés eddigi előkészületei, a további teendők; Az atomerőmű  

bővítés szerepe az MVM Zrt. stratégiájában” 

Előadó: SÜLI JÁNOS, a Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója 

„Az atomerőmű bővítése a nukleáris biztonsági hatóság szemszögéből” 

Előadó: RÓNAKY JÓZSEF, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója 

„A bátapáti atomhulladék temető földtani-biztonsági kérdései” 

Előadó: DR. HÁMOR TAMÁS, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Jogi és  

Igazgatási főosztályának vezetője 

„Atomenergia-termelés és környezetvédelem” 

Előadó: KÓSA PÉTER, a Fiatalok a Nukleáris Energetikáért elnöke 

 Felkért hozzászóló: DR. HORN JÁNOS, a Bánya- és Energiaipari Dolgozók 

Szakszervezetének elnöki főtanácsadója 

 Vita, konzultáció 

 A konferencia értékelése, az állásfoglalás-tervezet elfogadása, zárszó:  

HATVANI GYÖRGY, a konferencia elnöke 

 

szeptember 29.: 

GTTSZ társelnökök, Ügyvezető Titkárság, Ellenőrző Bizottság tagjai és a GTTSZ régiós 

elnökeinek kötetlen, együttes tanácskozása 

Napirend: 

 Tájékoztató a GTTSZ 2009. első féléves tevékenységének fontosabb eseményeiről, 

tapasztalatairól és a második féléves munkaprogramról 

Előadó: DR. TÓTH JÁNOS főtitkár 

 Egyebek 

Előadók: DR. KAPOSVÁRI BERTALAN elnök és 

    PROF. DR. GINSZTLER JÁNOS társelnök 

 

november 3., Veszprém:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

ÖTVENÖTÖDIK témája: Hazánk atomenergia fejlesztésének kérdései, különös 

tekintettel a Paksi Atomerőmű tervezett bővítésére 

 Megnyitó: DR. HANKÓ ANDRÁS, a MTESZ Veszprém Megyei Szervezetének 

elnöke 

 Köszöntő: DR. RÉDEY ÁKOS, a Pannon Egyetem rektora  

 A konferencia levezető elnöke: GYIMESI JÓZSEF, a GTTSZ Közép-dunántúli 

Régiójának elnöke 

 Vitaindító előadás:  

„Hazánk energiafejlesztésének kérdései, a Paksi Atomerőmű bővítése a magyar  

energiapolitikában” 

Előadó: ZARÁNDY TAMÁS, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium  

főosztályvezetője 

 Felkért előadások:  

„Az atomerőmű bővítés eddigi előkészületei, a további teendők; Az atomerőmű  
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bővítés szerepe az MVM Zrt. stratégiájában” 

Előadó: CSERHÁTI ANDRÁS, a Paksi Atomerőmű Zrt. műszaki főszakértője 

 

„Az atomerőmű bővítése a nukleáris biztonsági hatóság szemszögéből” 

Előadó: DR. LUX IVÁN, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgató-helyettese 

„A Bátaapát-i Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló földtani-biztonsági kérdései” 

Előadó: DR. HÁMOR TAMÁS, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Jogi és  

Igazgatási főosztályának vezetője 

„Atomenergia-termelés és környezetvédelem” 

Előadó: HORVÁTH ÁKOS, a Fiatalok a Nukleáris Energetikáért titkára 

 Vita, konzultáció 

 A konferencia értékelése, az állásfoglalás-tervezet elfogadása, zárszó:  

GYIMESI JÓZSEF, a konferencia elnöke 

 

november 4.: 

A Civil Szakmai Érdekképviseleti Szervezetek Országos Szövetsége vezetőinek 

kerekasztal-megbeszélése 

Napirend: 

 Kötetlen megbeszélés DR. MOLNÁR CSABA kancellária miniszter úrral, a 

Miniszterelnöki Hivatal miniszterével, a civil szakmai szervezetek helyéről, 

szerepéről, munkájuk igényléséről, anyagi, erkölcsi megbecsüléséről, javaslataik 

érdemi figyelembevételéről a Parlament, a Kormány, a döntést előkészítő és 

döntéshozó szervek részéről és végrehajtásuk visszacsatolásáról 

 

november 11.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

ÖTVENHATODIK témája: Magyarország 2010 – kihívások, kérdőjelek, remények 

 Megnyitó: PROF. DR. SÁRKÖZY TAMÁS, a GTTSZ társelnöke, a konferencia 

levezető elnöke 

 Vitaindító előadások:  

„Válságban és válság után; a magyar gazdaság mozgástere” 

Előadó: INOTAI ANDRÁS, a Világgazdasági Kutató Intézet főigazgatója 

„Gazdaság és közteherviselés: adózás 2010” 

Előadó: DR. SZIKORA JÁNOS, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnöke 

„Gazdaság és közteherviselés: hogyan tudja a Vám- és Pénzügyőrség munkájával a  

magyar gazdaságot 2010-ben is támogatni, védeni?” 

Előadó: DR. NAGY JÁNOS altbgy., püő. főtanácsos, főiskolai tanár, országos  

parancsnok 

 Vita, konzultáció 

 

november 18., Pécs:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

ÖTVENHETEDIK témája: Hazánk atomenergia fejlesztésének kérdései, különös 

tekintettel a Paksi Atomerőmű tervezett bővítésére 

 Megnyitó: SZŐNYI JÁNOS, a MTESZ Baranya Megyei Szervezetének elnöke 

 A konferencia levezető elnöke: DR. HALMOS CSABA, a GTTSZ Dél-dunántúli 

Régiójának elnöke 

 Vitaindító előadó: HÁRFÁS ZSOLT, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi 

Minisztérium főtanácsadója 

 Felkért előadások:  
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„Az atomerőmű bővítés eddigi előkészületei, a további teendők; Az atomerőmű  

bővítés szerepe az MVM Zrt. stratégiájában” 

Előadó: CSERHÁTI ANDRÁS, a Paksi Atomerőmű Zrt. műszaki főszakértője 

„Az atomerőmű bővítése a nukleáris biztonsági hatóság szemszögéből” 

Előadó: RÓNAKY JÓZSEF, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója 

„A Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló földtani-biztonsági kérdései” 

Előadó: DR. HÁMOR TAMÁS, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Jogi és  

Igazgatási főosztályának vezetője 

„Atomenergia-termelés és környezetvédelem” 

Előadó: BELICZAI BOTOND, a Fiatalok a Nukleáris Energetikáért titkára 

 Vita, konzultáció 

 A konferencia értékelése, az állásfoglalás-tervezet elfogadása, zárszó:  

DR. HALMOS CSABA, a konferencia elnöke 

 

november 19., Nagykanizsa:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

ÖTVENNYOLCADIK témája: Hazánk tudománya, gazdasága, innovációja és 

versenyképessége (A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ALKALMÁBÓL) 

 Vers:  

Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban 

Előadó: TULMAN GÉZA tanár 

 Megnyitó: MARTON ISTVÁN, Nagykanizsa MJV polgármestere 

 A szakmai fórum levezető elnöke: JANZSÓ ANTAL, a GTTSZ Nyugat-dunántúli 

Régiójának társelnöke 

 Előadások:  

„A magyar tudomány hazai és nemzetközi jelentősége, nemzetgazdaságunk  

versenyképessége” 

Előadó: PROF. DR. SZABÓ GÁBOR akadémikus, egyetemi tanár, a Magyar  

Innovációs Szövetség elnöke 

„Kihívások és lehetőségek a globális élelmiszer-ellátásban” 

Előadó: PROF. DR. HORN PÉTER akadémikus, egyetemi tanár, a GTTSZ társelnöke 

 Felkért hozzászólások:  

„Nanotechnológia. A jelen tudománya, a közeljövő alkalmazása” 

Előadó: DR. KRÁLLICS GYÖRGY egyetemi docens, osztályvezető,  

Nanotechnológiai Kutatóintézet, Miskolc 

„Nagykanizsa közgazdasági környezete és fejlesztésének irányai” 

Előadó: DR. POLAY JÓZSEF igazgató, a helyi Közgazdasági Társaság elnöke 

„Improvizáció az Ember tragédiájára” 

Előadja a Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés Művészeti Iskola elektroakusztikus  

kamaracsoportja, vezetője: BARÁTH ZOLTÁN igazgató 

 Zárszó: JANZSÓ ANTAL, a szakmai fórum elnöke 

 

november 26., Miskolc:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

ÖTVENKILENCEDIK témája: Hazánk atomenergia termelésének kérdései, különös 

tekintettel a Paksi Atomerőmű tervezett bővítésére 

 Köszöntő: DR. LAKATOS ISTVÁN akadémikus, az MTA Miskolci Területi 

Bizottság elnöke 

 A konferencia levezető elnöke: DR. GRIBOVSZKI LÁSZLÓ ny. egyetemi tanár, a 

GTTSZ Észak-magyarországi Regionális Tagozatának elnöke 
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 Vitaindító előadás:  

„Hazánk atomenergia termelésének kérdései, a Paksi Atomerőmű bővítése a magyar  

energiapolitikában” 

Előadó: HÁRFÁS ZSOLT, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium  

főtanácsadója 

 Felkért előadások:  

„Az atomerőmű bővítés eddigi előkészületei, a további teendők; Az atomerőmű  

bővítés szerepe az MVM Zrt. stratégiájában” 

Előadó: CSERHÁTI ANDRÁS, a Paksi Atomerőmű Zrt. műszaki főszakértője 

„Az atomerőmű bővítése a nukleáris biztonsági hatóság szemszögéből” 

Előadó: FICHTINGER GYULA, az Országos Atomenergia Hivatal főosztályvezetője 

„A Bátaapát-i Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló földtani-biztonsági kérdései” 

Előadó: DR. FARKAS ISTVÁN, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Földtani és  

Adattári Főosztályának vezetője 

„Atomenergia-termelés és környezetvédelem” 

Előadó: PATRISKOV GÁBOR, Fiatalok a Nukleáris Energetikáért  

 Vita, konzultáció 

 Felkért hozzászólók: 

MAKRA SÁNDOR, az FGF Földgázszállító Miskolci Üzemének vezetője 

DR. REMÉNYI GÁBOR bányamérnök 

 A konferencia értékelése, az állásfoglalás-tervezet elfogadása, zárszó:  

DR. GRIBOVSZKI LÁSZLÓ ny. egyetemi tanár, a GTTSZ Észak-magyarországi  

Regionális Tagozatának elnöke 

 

december 8.: 

Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozata évzáró kibővített elnökségi ülése 

Napirend: 

Költségvetés 2010 

 a hon, rendvédelmi/rendészeti szervek finanszírozása a gazdasági válságban 

 a hon, rendvédelmi/rendészeti szervek finanszírozhatósága az Állami Számvevőszék 

értékelésében 

Vendégeink voltak: 

VARGA VALÉRIA főosztályvezető-helyettes, kincstárnok, Pénzügyminisztérium Kiemelt 

Költségvetési Fejezetek Főosztálya 

BIHARY ZSIGMOND főigazgató, Állami Számvevőszék 
 

 

 

2010. év 
 

február 25.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HATVANADIK témája: A pénzügyi és gazdasági válság Európában és Magyarországon 

 Megnyitó, a konferencia levezető elnöke:  

DR. GINSZTLER JÁNOS akadémikus, a GTTSZ társelnöke, a Magyar  

Mérnökakadémia elnöke 

 Vitaindító előadó: DR. MOLNÁR CSABA, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető 

miniszter 

 Korreferátum:  

„A válság jelen helyzete, a kilábalás lehetőségei és kilátásai” 
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Előadó: AKAR LÁSZLÓ, a GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója 

 Hozzászólások, kérdések, zárszó 

 

 

március 4., Kecskemét:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HATVANEGYEDIK témája: A pénzügyi és gazdasági válság Európában és 

Magyarországon 

 Köszöntő: RÁCZ GÉZA, a MTESZ Bács-Kiskun megyei Szervezetének elnöke 

 A konferencia levezető elnöke:  

MAJOR JÓZSEF, a GTTSZ Dél-alföldi Regionális Tagozatának elnöke 

 Vitaindító előadó: DR. BALOGH LÁSZLÓ országgyűlési képviselő, miniszterelnöki 

megbízott 

 Korreferátum:  

DR. KOZMA JÓZSEF, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (DARFT) elnöke 

 Hozzászólások, kérdések 

 A konferencia értékelése, zárszó: MAJOR JÓZSEF, a konferencia elnöke 

 

március 11., Pécs:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HATVANKETTEDIK témája: A pénzügyi és gazdasági válság Európában és 

Magyarországon 

 Megnyitó: SZŐNYI JÁNOS, a MTESZ Baranya megyei Szervezetének elnöke 

 Vitaindító előadó: DR. HALMOS CSABA c. egyetemi tanár, a GTTSZ Dél-dunántúli 

Regionális Tagozatának elnöke, a konferencia levezető elnöke 

 Felkért előadások:  

„Pénzügyi – gazdasági – társadalmi válság” 

Előadó: DR. KÉRI ISTVÁN, a Pécs – Baranya megyei Kereskedelmi és Iparkamara  

elnöke 

„Válság – munkaerő-piac – foglalkoztatás” 

Előadó: DR. BREBÁN VALÉRIA, a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ  

főigazgatója 

 Hozzászólások, kérdések 

 A konferencia értékelése, zárszó: DR. HALMOS CSABA, a konferencia levezető 

elnöke 

 

március 18., Debrecen:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HATVANHARMADIK témája: A pénzügyi és gazdasági válság Európában és 

Magyarországon 

 Megnyitó: OROSZ JÓZSEF, a GTTSZ Észak-alföldi Regionális Tagozatának 

társelnöke, a konferencia levezető elnöke 

 Vitaindító előadások:  

„Hogyan járulhat(na) hozzá a hazai oktatás és kutatás az ország fellendüléséhez” 

Előadó: DR. POLÓNYI ISTVÁN egyetemi tanár, DE Közgazdasági Kar 

„A megye gazdasági és foglalkoztatási mutatói a válság tükrében” 

Előadó: NOVÁK GÉZA igazgatóhelyettes, Központi Statisztikai Hivatal 

 Hozzászólások, kérdések 

 A konferencia értékelése, zárszó: OROSZ JÓZSEF, a konferencia elnöke 
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március 23., Miskolc:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HATVANNEGYEDIK témája: A pénzügyi és gazdasági válság Európában és 

Magyarországon 

 Bevezető: DR. LAKATOS ISTVÁN akadémikus, az MTA Miskolci Területi 

Bizottság elnöke 

 A konferencia levezető elnöke: DR. GRIBOVSZKI LÁSZLÓ ny. egyetemi tanár, a 

GTTSZ Észak-magyarországi Regionális Tagozatának elnöke 

 Vitaindító előadó: DR. MOLNÁR CSABA, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető 

miniszter 

 Korreferátum:  

„A válság okai, a kilábalás lehetőségei (világgazdasági és regionális megközelítés)” 

Előadó: DR. BESENYEI LAJOS egyetemi tanár, rektor emeritus, Miskolci Egyetem 

 Kötetlen szakmai beszélgetés 

 Hozzászólások, vita 

 Felkért hozzászólók: 

SZALAI JÓZSEF, a Csavar- és Húzottáru Zrt. igazgatóságának elnöke, a Borsod- 

Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke 

DR. ILLÉS BÉLA egyetemi tanár, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és  

Informatikai Karának dékánja 

DR. REMÉNYI GÁBOR bányamérnök 

DR. HORVÁTH BÉLA építészmérnök 

 A konferencia munkájának értékelése, zárszó:  

DR. GRIBOVSZKI LÁSZLÓ, a konferencia elnöke 

 

március 24., Nagykanizsa:  

„Ifjúság, sólyommadár, tiéd a világ, teérted van a világ” mottójú konferencia 

 Köszöntő: MÉRKSZ ANDOR, a Kanizsa TISZK ügyvezető igazgatója 

 Megnyitó: MARTON ISTVÁN Nagykanizsa MJV polgármestere 

 „Az iskola varázsa” 

Előadó: PROF. DR. GRÁF LÁSZLÓ, az MTA tagja, egyetemi tanár, ELTE Biokémiai  

Tanszék 

 „A sors segít, ha …” 

Előadó: MEZEI LÁSZLÓ mérnöktanár, energetikai tanácsadó 

 „Ha és gazdag lennék … 

Valaki mondja meg” 

Előadók: BORSOS BEATRIX tanár, TULMAN GÉZA tanár ének, zongorán kísér 

MARONICS FERENC tanár 

 „A vendéglátás, mint hivatás, ennek buktatói és szépségei” 

Előadó: BORDA ATTILA mesterszakács, Rogner Hotel, Hévíz 

 „Mit csinál egy környezeti mikrobiológus?” 

Előadó: HOMONNAY ZALÁN GÁBOR doktorandusz, ELTE Mikrobiológiai 

Tanszék 

 „Egy kisvárosból, egy kisfaluba” 

Előadó: TÖRÖK KÁROLY mérnök, EBK szakértő, MOL Nyrt. 

 Konzultáció  
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 Zárszó:  

JANZSÓ ANTAL, a GTTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Tagozatának társelnöke 

 

 

március 25., Veszprém:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HATVANÖTÖDIK témája: A pénzügyi és gazdasági válság Európában és 

Magyarországon 

 Megnyitó: DR. HANKÓ ANDRÁS, a MTESZ Veszprém megyei Szervezetének 

elnöke 

 A konferencia levezető elnöke: GYIMESI JÓZSEF, a GTTSZ Közép-dunántúli 

Regionális Tagozatának elnöke 

 Vitaindító előadók:  

DR. HALM TAMÁS c. egyetemi docens, a Magyar Közgazdasági Társaság és a 

Gazdasági és Szociális Tanács főtitkára és 

DR. MIHÁLYI PÉTER, a Pannon Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára 

 Felkért hozzászólók: 

DR. MARKOVSZKY GYÖRGY, a Veszprém megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

elnöke 

PIPIS ISTVÁN, a Veszprém megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető 

igazgatója 

 Hozzászólások, kérdések 

 A konferencia értékelése, zárszó: GYIMESI JÓZSEF, a konferencia elnöke 

 

március 31.: 

Fővárosi Közüzemi Tagozat ülése 

Napirend: 

 A Tagozat új elnökének beiktatása 

 „Kötetlen kerekasztal-beszélgetés a főváros közműveinek a gazdasági válság 

kihívásaira adott válaszairól, a közművek jelen helyzetéről és tájékoztató az új 

fővárosi vezetés elvárásairól” 

Vendégünk: IKVAI-SZABÓ IMRE, Budapest Főváros Önkormányzatának 

városfejlesztési, gazdálkodási és szociálpolitikai főpolgármester-helyettese 

 Tájékoztató a GTTSZ helyzetéről, az időszerű feladatokról 

Előadó: DR. TÓTH JNOS, a GTTSZ főtitkára 

 

május 4.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HATVANHATODIK témája: Hazai erőforrásaink és azok hasznosítási lehetőségei 

 Köszöntő: DR. BARABÁS JÁNOS, a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. IG alelnöke 

 Megnyitó. Vitaindító előadás: HATVANI GYÖRGY, a GTTSZ Energiatagozatának 

elnöke, a MAVIR Zrt. Igazgatóságának elnökhelyettese, a konferencia levezető elnöke 

 Felkért előadás:  

„A hazai erőmű-építés jelenlegi helyzete és távlatai” 

Előadó: DR. STRÓBL ALAJOS, a MAVIR Zrt. főmérnöke 

 Felkért hozzászólások: 

„A hazai energiaforrások kihasználásának lehetőségei és ellentmondásai” 

DR. GÁL ISTVÁN, a tudományok kandidátusa, a GTTSZ Energiatagozatának titkára 

„Az atomenergia hasznosításának jelentősége az ország hosszú távú villamosenergia- 

ellátásában” 
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CSERHÁTI ANDRÁS, a Paksi Atomerőmű Zrt. főosztályvezetője 

„A hazai fosszilis energia-hordozók potenciális kihasználási lehetőségei (szén, lignit,  

kőolaj, földgáz)” 

DR. KATONA GÁBOR, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökhelyettese 

„Vizeink energetikai lehetőségei” 

DR. SZEREDI ISTVÁN, a műszaki tudományok kandidátusa, a Magyar Villamos  

Művek Zrt. főszakértője 

„A hazai uránvagyon” 

BANKOVICS ISTVÁN, a Mecsekérc Zrt. vezérigazgató-helyettese 

„A megújuló energiaforrások aktuális kihasználása és potenciális lehetőségei” 

DR. BARÓTFI ISTVÁN tanszékvezető egyetemi tanár, SZIE Környezetipari  

Rendszerek Intézete, Épületgépészet, -Létesítmény és Környezettechnika Tanszék 

„A hazai természeti erőforrások kitermelését gátló EU és hazai előírások” 

DR. VOJUCZKI PÉTER, a Világbányászati Konferenciák Szövetségének titkára 

 Vita, konzultáció 

 A konferencia értékelése, állásfoglalása, zárszó:  

HATVANI GYÖRGY, a konferencia elnöke és 

DR. GÁL ISTVÁN, a tudományok kandidátusa, a GTTSZ Energiatagozatának titkára 

 

május 13.: 

Ügyvezető Titkárság ülése 

Napirend: 

 Tájékoztató a legutolsó Titkársági Ülés (2009. szeptember 29.) óta végzett munkáról 

 A 2010. május 26-i GTTSZ Közgyűlés előkészítése 

 A GTTSZ 2009. évi közhasznúsági jelentése tartalmának ismertetése az Ellenőrző 

Bizottság, majd a Közgyűlés előtt 

 

május 20.: 

Ellenőrző Bizottság ülése 

Napirend: 

 A Szövetség 2009. évi mérlegének és közhasznú jelentésének megvitatása a 2010. 

május 26-i közgyűlés előtt (írásos anyagot helyben adjuk át) 

Előadók: DR. TÓTH JÁNOS főtitkár, DR. GERDA SÁNDOR főtitkárhelyettes és 

SZEGEDI JULIANNA, a Profit-Őr 2000 Kft. ügyvezető igazgatója 

 

május 26.: 

GTTSZ Közgyűlés 

Napirend: 

 Elnöki megnyitó. A közgyűlés napirendjének elfogadtatása:  

DR. KAPOSVÁRI BERTALAN, a Legfelsőbb Bíróság ny. elnökhelyettese,  

a GTTSZ elnöke 

 A GTTSZ 2009. évi tevékenységének értékelése; gazdálkodásának mérlege, 

közhasznúsági jelentése és annak elfogadása 

(lásd a meghívóval együtt megküldött 2010/1. számú Hírlevelet és a Közgyűlés előtt a 

helyszínen kiosztott közhasznúsági jelentést) 

Előadók: DR. TÓTH JÁNOS, a GTTSZ főtitkára, 

DR. GERDA SÁNDOR, a GTTSZ főtitkárhelyettese és  

SZEGNER LÁSZLÓ, a GTTSZ Ellenőrző Bizottságának elnöke 

 Zárszó: DR. KAPOSVÁRI BERTALAN, a GTTSZ elnöke  
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május 26.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HATVANHETEDIK témája: A budapesti közszolgáltatások 20 éve, rövid és hosszú távú 

feladatai 

 Megnyitó, a konferencia levezető elnöke:  

DR. KAPOSVÁRI BERTALAN, a Legfelsőbb Bíróság ny. elnökhelyettese,  

a GTTSZ elnöke 

 Vitaindító előadó: IKVAI-SZABÓ IMRE Budapest főváros főpolgármester-helyettese 

 Hozzászólások, kérdések, zárszó 

 

szeptember 6.: 

Ügyvezető Titkárság ülése 

Napirend: 

 Tájékoztató az utolsó találkozásunk (május 13.) óta végzett munka fontosabb 

eseményeiről, tapasztalatairól 

 Javaslat a 2010. decemberi Évzáró Közgyűlés és a 2011. évi Tisztújító Közgyűlés 

előkészítésére, a GTTSZ korszerűsítésére (tartalmi, szervezeti) 

 A 2010. második féléves munkaprogram az új hazai és nemzetközi kihívások 

figyelembevételével 

 A GTTSZ működésének személyi és anyagi feltételeinek biztosítása 

Előadó: DR. TÓTH JÁNOS főtitkár 

 Javaslat az Alapszabály módosítására  

Előadó: DR. SOÓS TIBOR főtitkárhelyettes 

 

szeptember 7.: 

Ellenőrző Bizottság ülése 

Napirend: 

 A 2010. második félévi szövetségi programok és feladatok kialakítása és véglegesítése 

előtt az EB tagjainak tájékoztatása, javaslatok pontosítása és közös véglegesítésének 

előkészítése 

Előadók: DR. TÓTH JÁNOS főtitkár 

 

szeptember 8.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HATVANNYOLCADIK témája: ENERGIAPOLITIKA 2011 – a Kormány Nemzeti 

Együttműködési Programja 

 Megnyitó: HATVANI GYÖRGY, a GTTSZ Energiatagozatának elnöke, a MAVIR 

Zrt. Igazgatóságának elnökhelyettese, a konferencia levezető elnöke 

 Köszöntő: DR. BARABÁS JÁNOS, a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. IG alelnöke 

 Vitaindító előadás: „A Nemzeti Együttműködés energetikai koncepciója” 

Előadó: BENCSIK JÁNOS, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára 

 Felkért hozzászólások:  

„A napenergia-hasznosítás társadalmi lehetőségei” 

Előadó: VÉGHELY TAMÁS, a GAIASOLAR SYSTEM HOUSE megújuló energia  

vezető tanácsadója 

„A geotermikus energia hasznosítási lehetőségei” 

Előadó: NAGY KRISZTIÁN, a STIEBEL-ELTRON Kft. műszaki igazgatója 
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„A bioenergia gazdaságossága, hatékonysága” 

Előadó: DR. MOLNÁR JÓZSEF, a Miskolci Egyetem docense 

„A szélenergia gazdaságossága, hatékonysága, kihasználásának lehetőségei és  

korlátai” 

Előadó: DR. TÓTH PÉTER, a Széchenyi István Egyetem docense, a Magyar  

Szélenergia Társaság elnöke 

 Kérdések, vita 

 A konferencia értékelése, állásfoglalása, zárszó:  

HATVANI GYÖRGY, a konferencia elnöke 

 

november 18., Nagykanizsa:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HATVANKILENCEDIK témája: Hazánk tudománya, gazdasága, innovációja és 

versenyképessége (A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ALKALMÁBÓL) 

 Megnyitó: DÉNES SÁNDOR országgyűlési képviselő, Nagykanizsa MJV 

alpolgármestere 

 A szakmai fórum levezető elnöke: JANZSÓ ANTAL, a GTTSZ Nyugat-dunántúli 

Regionális Tagozatának társelnöke 

 Előadások:  

„Nobel-díjas forradalom tudományunk ünnepkörében” 

Előadó: DR. NAGY FERENC, a Magyar Tudóslexikon főszerkesztője 

„A válság és a jövő egyeteme” 

Előadó: PROF. DR. MISZLIVETZ FERENC egyetemi tanár 

„Az emberes űrkutatás múltja, jelene és jövője” 

Előadó: FARKAS BERTALAN dandártábornok, kutató űrhajós 

 Felkért hozzászólások:  

„Az űrkutatás egy érdeklődő fiatal szemével” 

Előadó: TURCZI DÁVID informatikus, csillagászati szakkör vezető 

„Legújabb irányzatok a gépjármű-tervezésben” 

Előadó: BOGNÁR BÉLA tervező mérnök 

 Zárszó: JANZSÓ ANTAL, a szakmai fórum levezető elnöke 

 

november 18., Miskolc:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HETVENEDIK témája: A foglalkoztatás növelés néhány lehetősége az Észak-

Magyarország Régióban (A TUDOMÁNY HÓNAPJA 2010. ALKALMÁBÓL) 

 Köszöntő: DR. PÁCZELT ISTVÁN akadémikus, az MTA Miskolci Területi Bizottság 

alelnöke 

 Levezető elnök: DR. BESENYEI LAJOS egyetemi tanár, rektor emeritus 

 Előadások:  

„A munkahely nélküliek életkori és szakmai képzettségi összetétele az Észak- 

Magyarország Régióban” 

Előadó: BIHALL TAMÁS, a B.A.Z. megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 

„Az energianád termesztésének célszerűsége és lehetőségei” 

Előadó: DR. MAROSVÖLGYI BÉLA egyetemi tanár 

„A pellet gyártás lehetőségei Tiszaújvárosban” 

Előadó: KOVÁCS JÓZSEF igazgató 

 Szünet 

 Levezető elnök: MIHALIK LÁSZLÓ igazgató 

 Előadások:  
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„Hulladékok energetikai hasznosítása” 

Előadó: DR. SZŰCS ISTVÁN egyetemi tanár 

„A foglalkoztatás növelése a gépipar fejlesztésével az Észak-Magyarország Régióban” 

Előadó: DR. GRIBOVSZKI LÁSZLÓ ny. egyetemi tanár 

 Hozzászólások, vita 

 Zárszó: MIHALIK LÁSZLÓ igazgató 

 

december 2.: 

Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozata évadzáró kibővített elnökségi ülése 

Napirend: 

 Rendészeti menedzsment 

A hon- és rendvédelmi/rendészeti szervek vezetési-szervezési sajátosságai, 

fejlesztésének lehetőségei 

Előadó: DR. habil MOLNÁR MIKLÓS rendészeti és nemzetközi rektorhelyettes, 

Rendőrtiszti Főiskola 

 Informatika a hon- és rendvédelmi/rendészeti szerveknél 

Előadó: RÉVÉSZ ISTVÁN r. ezredes, főosztályvezető, ORFK 

 

december 9.: 

GTTSZ évzáró Közgyűlése 

Napirend: 

 Elnöki megnyitó. A közgyűlés napirendjének elfogadtatása 

DR. KAPOSVÁRI BERTALAN, a Legfelsőbb Bíróság ny. elnökhelyettese,  

a GTTSZ elnöke 

 Tájékoztatás a GTTSZ 2010. évben végzett munkájáról 

(lásd a korábban megküldött 2010/1. számú és a GTTSZ honlapján (www.gttsz.hu) 

olvasható 2010/2. számú Hírleveleket) 

Előadó: DR. TÓTH JÁNOS, a GTTSZ főtitkára 

 Javaslat a GTTSZ Alapszabályának módosítására 

Előadó: DR. SOÓS TIBOR, a GTTSZ főtitkárhelyettese 

 Zárszó: DR. KAPOSVÁRI BERTALAN, a GTTSZ elnöke  

 

december 9.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HETVENEGYEDIK témája: A magyar nemzetgazdaság helyzete és jövőképe, különös 

tekintettel a 2011. évi költségvetés tervezetére 

 Megnyitó, a konferencia levezető elnöke:  

DR. KROÓ NORBERT akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke,  

a GTTSZ Tudományos és Szakértői Tanácsának elnöke 

 Tájékoztató előadó:  

PROF. DR. RÓNA PÉTER, az oxfordi egyetemen a Blackfriars Hall vendégtanára 

 Hozzászólások, kérdések, zárszó 

 

 

 

2011. év 
 

március 2.: 

GTTSZ regionális tagozatai elnökeinek értekezlete 

Napirend: 

http://www.gttsz.hu/
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 A 2010. évi tevékenység, valamint a 2011. évi várható feladatok megvitatása 

 

 

április 7., Nagykanizsa:  

„Ifjúság, sólyommadár, tiéd a világ és teérted van a világ” mottójú konferencia 

 Köszöntő: MÉRKSZ ANDOR, a Kanizsa TISZK ügyvezető igazgatója 

 Megnyitó: CSERESNYÉS PÉTER Nagykanizsa MJV polgármestere 

 „Nagykanizsa, ahová érdemes visszajönni” 

Előadó: DR. KELLER KRISZTINA egyetemi docens, PE Nagykanizsai Kampusz 

 „A szabadgyökök és az antioxidánsok hatása a katicabogarak fejlődésére” 

Előadó: DR. ETLER OTTÓ okleveles vegyészmérnök, ügyvezető 

 „A választás művészete már induláskor” 

Előadó: NÉMETH ISTVÁN okleveles gépészmérnök 

 Liszt Ferenc: Mily szép, mily földöntúli szép … /dal/ 

                            Szürke felhők /zongoradarab/ 

 BORSOS BEATRIX énektanár 

 zongorán kísér: TÁLOSI PÉTERNÉ zongoratanár 

 Holdfénynél c. koreográfia 

PULAI VIKTÓRIA balettmester és tanítványa 

 Magyarország az EU soros elnöksége alkalmából kiírt pályázat eredményhirdetése  

MÉRKSZ ANDOR, a Kanizsa TISZK ügyvezető igazgatója 

 Zárszó:  

JANZSÓ ANTAL, a GTTSZ regionális társelnöke 

 

április 21.: 

Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozatának konferenciája 

 Levezető elnök: VALENTA LÁSZLÓ, a Belügyminisztérium főosztályvezetője 

 Megnyitó: PROF. DR. PADÁNYI JÓZSEF mk. ezredes, a ZMNE mb. rektora 

 Előadások: 

Tájékoztató a Nemzeti Ügyek Kormánya egy éves tevékenységéről, különös tekintettel 

a hon- és rendvédelmi/rendészeti szervek eddigi és jövőbeni feladatairól 

Előadó: DR. TÓTH LÁSZLÓ, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára 

A Magyar Honvédség felszerelésének és korszerűsítésének igényei a magyar 

nemzetgazdaság felé 

Előadó: KÁDÁR RÓBERT, a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal főigazgató-

helyettese 

A hazai vállalkozások lehetőségei a hon- és rendvédelmi/rendészeti szervek 

felszerelésének korszerűsítésében 

Előadó: DR. BOTOS BALÁZS, a Nemzetgazdasági Minisztérium külgazdaságért 

felelős helyettes államtitkára 

A Magyar Honvédség logisztikai gazdálkodásának rövid-, közép- és hosszú távú 

fejlesztési tervei 

Előadó: SEREGI KATALIN ezredes, a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 

gazdasági igazgatója 

A Rendőrség felszerelésének, eszközállományának és gazdálkodásának rövid-, közép- 

és hosszú távú fejlesztési tervei 

Előadó: LAJTÁR JÓZSEF r. vezérőrnagy, az Országos Rendőr-főkapitányság 

gazdasági főigazgatója 

A katasztrófavédelmi szervezetek eszközállományának és gazdálkodásának rövid-, 

közép- és hosszú távú fejlesztési tervei 



 -  - 38 

Előadó: DR. TOLLÁR TIBOR pv. dandártábornok, a BM Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, főigazgató gazdasági helyettese 

A büntetés-végrehajtás felszerelésének, eszközállományának és gazdálkodásának 

rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési tervei 

Előadó: SEMEGI ATTILA ny. bv. ezredes, Büntetés-végrehajtás Országos 

Parancsnokság főtanácsadója 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal eszközállományának és gazdálkodásának rövid-, 

közép- és hosszú távú fejlesztési tervei 

Előadó: HEGEDÜS SZABOLCS pü. ezredes, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

főosztályvezetője 

Tájékoztató a Magyar Védelmiipari Szövetség tevékenységéről 

Előadó: SPAICS JÓZSEF, a Magyar Védelmiipari Szövetség elnöke 

A Magyar Védelmiipari Szövetség lehetőségei a hon- és rendvédelmi/rendészeti 

szervek rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztésében 

Előadó: ZSITNYÁNYI ATTILA, a GAMMA Műszaki Zrt. vezérigazgatója 

 Szünet  

 Levezető elnök: DR. JANZA FRIGYES ny. r. vezérőrnagy, a Magyar 

Rendészettudományi Társaság főtitkára 

 Korreferátumok, konzultáció, kérdések 

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

 

május 4.: 

Ellenőrző Bizottság ülése 

Napirend: 

 A Szövetség 2010. évi mérlegének és közhasznú jelentésének megvitatása a 2011. 

májusi közgyűlés előtt 

Előadók: DR. GERDA SÁNDOR főtitkárhelyettes és SZEGEDI JULIANNA, a Profit-

Őr 2000 Kft. ügyvezető igazgatója 

 

május 11.: 

Ügyvezető Titkárság ülése 

Napirend: 

 Tájékoztató a legutolsó Titkársági Ülés (2010. szeptember 6.) óta végzett munkáról 

 A 2011. május 30-i GTTSZ Közgyűlés előkészítése 

 A GTTSZ 2010. évi közhasznúsági jelentése tartalmának ismertetése, véleményezése 

 

május 17.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HETVENKETTEDIK témája: A Kormány Nemzeti Energiastratégiája 

 Megnyitó: DR. KAPOSVÁRI BERTALAN, a Legfelsőbb Bíróság ny. 

elnökhelyettese, a GTTSZ elnöke  

 A konferencia levezető elnöke: HATVANI GYÖRGY, a GTTSZ Energiatagozatának 

elnöke 

 Vitaindító előadás: „A fenntartható energiagazdálkodás feltételeinek érvényesítése az 

Új Széchenyi Tervben és a Kormány hosszú távú energiastratégiájában” 

Előadó: BENCSIK JÁNOS, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára 

 Felkért hozzászólások:  

„A Magyar Villamos Művek Zrt. középtávú stratégiája” 

Előadó: BÁCS ZALÁN, az MVM Zrt. stratégiai vezérigazgató-helyettese 

„Gázellátás-biztonság Európában és Magyarországon” 



 -  - 39 

Előadó: KÖRÖSI TAMÁS, az ENSZ Gáz Munkabizottságának elnöke 

„Az Atomerőmű működésének meghosszabbítása és a bővítés várható fejleményei” 

Előadó: CSERHÁTI ANDRÁS, a Paksi Atomerőmű Zrt. főosztályvezetője 

„Fenntartható fejlődés – Megújuló Nemzeti Cselekvési Terv megvalósítási  

lehetőségei” 

Előadó: DR. BALOGH LÁSZLÓ, a Magyar Megújuló Energia Szövetség elnöke 

„Fosszilis energiahordozók stratégiai szerepe és lehetőségei” 

Előadó: DR. VOJUCZKI PÉTER, a Bányászati Világkonferencia Szervező  

Bizottságának titkára 

 Vita, konzultáció 

 A konferencia értékelése, zárszó:  

HATVANI GYÖRGY, a konferencia levezető elnöke 

 

május 30.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HETVENHARMADIK témája: Az uniós elnökség tapasztalatai, a magyar prioritások 

tükrében 

 Megnyitó, a konferencia levezető elnöke: DR. KAPOSVÁRI BERTALAN,  

a Legfelsőbb Bíróság ny. elnökhelyettese, a GTTSZ elnöke 

 Vitaindító előadó:  

DR. DIENES-OEHM EGON, a Külügyminisztérium főosztályvezetője 

 Hozzászólások, kérdések, zárszó 

 

május 30.: 

GTTSZ Közgyűlés 

Napirend: 

 Elnöki megnyitó. A közgyűlés napirendjének elfogadtatása:  

DR. KAPOSVÁRI BERTALAN, a Legfelsőbb Bíróság ny. elnökhelyettese,  

a GTTSZ elnöke 

 A GTTSZ 2010. évi tevékenységének értékelése; gazdálkodásának mérlege, 

közhasznúsági jelentése és annak elfogadása 

(lásd a korábban megküldött 2010/1. és 2. számú, valamint a Közgyűlés előtt a 

helyszínen kiosztott 2011/1. számú Hírleveleket és a közhasznúsági jelentést) 

Előadók: DR. TÓTH JÁNOS, a GTTSZ főtitkára, 

DR. GERDA SÁNDOR, a GTTSZ főtitkárhelyettese és  

SZEGNER LÁSZLÓ, a GTTSZ Ellenőrző Bizottságának elnöke 

 Zárszó: DR. KAPOSVÁRI BERTALAN, a GTTSZ elnöke  

 

október 13.:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HETVENNEGYEDIK témája: Új korszak kezdete az energetikában 

 Megnyitó: DR. KAPOSVÁRI BERTALAN, a Legfelsőbb Bíróság ny. 

elnökhelyettese, a GTTSZ elnöke  

 A konferencia levezető elnöke: HATVANI GYÖRGY, a GTTSZ Energiatagozatának 

elnöke 

 Vitaindító előadás: „Nemzeti Energiastratégia 2011 – 2030” 

Előadó: Dr. Toldi Ottó, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Energetikáért Felelős  

Helyettes Államtitkársága főosztályvezető helyettese 

 Felkért előadások:  

„Az MVM Csoport középtávú stratégiája” 
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Előadó: SÁNDOR JÓZSEF, a Magyar Villamos Művek Zrt. stratégiai osztályvezetője 

„A Paksi Atomerőmű Célzott Biztonsági Felülvizsgálata eredményei, az erőmű  

biztonsági állapota” 

Előadó: DR. EILER JÁNOS, a Paksi Atomerőmű Zrt. CBF projekt operatív irányítója 

„A világ energetikai fejlődésének útja” 

Előadó: DR. STRÓBL ALAJOS, a PÖYRY-ERŐTERV főmérnöke 

„Az energetika és közjogi viszonyaink 

- energetika, jogalkotás és jogalkalmazás 

- Új Széchenyi Terv és Nemzeti Megújuló Energia Cselekvési Terv” 

Előadó: DR. BALOGH LÁSZLÓ, a Magyar Megújuló Energia Szövetség elnöke 

 Vita, konzultáció 

 Javaslatok a konferencia állásfoglalására 

DR. GÁL ISTVÁN, a tudományok kandidátusa, a GTTSZ Energiatagozatának titkára 

 A konferencia értékelése, zárszó:  

HATVANI GYÖRGY, a konferencia levezető elnöke 

 

október 25.:  

Jelölő Bizottság ülése 

Napirend: 

 A GTTSZ november 22-i IV. Tisztújító Közgyűlésének előkészítése 

 

november 11., Nagykanizsa:  

A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 

HETVENÖTÖDIK témája: Hazánk tudománya, gazdasága, innovációja és 

versenyképessége (A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ALKALMÁBÓL) 

 Megnyitó:  

CSERESNYÉS PÉTER országgyűlési képviselő, Nagykanizsa MJV polgármestere 

 A szakmai fórum levezető elnöke:  

JANZSÓ ANTAL társelnök, GTTSZ Nyugat-dunántúli Régió 

 Előadások:  

„Sejtmembránok és a stressz” 

Előadó: PFOR. DR. VÍGH LÁSZLÓ akadémikus, Szegedi Egyetem 

„Globalizáció; nagyhatalmi mozgások a XXI. század elején (dilemmák, alternatívák)” 

Előadó: DR. HABIL BERTALAN PÉTER PHD., Kaposvári Egyetem 

Liszt Ferenc: A-moll és AB Major etűd (részlet) 

Előadó: GAYER MÁTYÁS egyetemi hallgató, 

Zeneművészeti Egyetem, Graz 

„A Magyar Tudomány Ünnep a Kémia Világévében” 

Előadó: DR. NAGY FERENC főszerkesztő, Magyar Tudóslexikon 

„A globális közlekedési hálózat matematikája” 

Előadó: DR. PÉTER TAMÁS kutató professzor, Budapesti Műszaki Egyetem 

„A legújabb vizuális processzorok alkalmazása” 

Előadó: TUKACS ATTILA mérnök-tanár, Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola  

és Kollégium Cserháti Tagintézménye 

 Újabb pályázat meghirdetése, középiskolások részére 

MÉRKSZ ANDOR ügyvezető igazgató, Kanizsa TISZK Nonprofit Kft. 

 Zárszó: JANZSÓ ANTAL társelnök, GTTSZ Nyugat-dunántúli Régió 

november 15.:  

Ellenőrző Bizottság ülése 

Napirend: 
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 A GTTSZ IV. Tisztújító Közgyűléséhez a beszámolási időszakban (2006. november 

21. – 2011. november 22.) végzett tevékenység értékelése 
 

A GTTSZ 2010. december 9-i Közgyűlésén  

elfogadott új Alapszabálya 
 
 
 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
 
1.1. Neve:  GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE 

 Rövidítve: GTTSZ 
 
 Angolul: The Federation of Management and Scientific Associations 
 
 Németül: Verband der Wirtschaftsgesellschaften und der  
  Wissenschaftlichen Gesellschaften 
 
 Franciául: Fédération des associations scientifiques et de gestion économique 
 
 Oroszul: Союз Экономических и Научных Обществ 
 
 Székhelye: 1027 Budapest, Fő u. 68. 
  
 Működési  
 területe: Magyarország 
  
 Alapítás éve: 1992 
  
  Képviselete: A szövetséget az elnök és a főtitkár, akadályoztatásuk esetén az 

elnökhelyettesek és a főtitkárhelyettesek képviselik. 
 
1.2. Jellege: A szövetség a vállalkozás, a gazdaság, a gazdálkodás (ipar, pénzművelet, 

kereskedelem, szolgáltatás, közhivatal) területein tevékenykedő közgazdasági, pénzügyi, 
gazdasági, műszaki szakemberek, szervezetek (cégek, vállalatok, önkormányzatok) 
önkormányzati elven működő, országos hatáskörű – pártoktól független, non-profit – 
tudományos, szakmai, érdekfeltáró, érdekképviseleti és érdekegyeztetési közhasznú 
társadalmi szervezete.  
 

 Konzultatív és koordináló szerepet vállal olyan önálló jogi személyiséggel rendelkező  
 egyesületek (szervezetek) között, amelyek jellege, tevékenysége, céljai egészben, vagy    
  részben megegyeznek a szövetség céljaival.  
 

 A szövetség közvetlen politikai, így pártpolitikai tevékenységet nem folytat, szervezete  
 pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői és  
 megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít. 
 
1.3. A szövetség jogi személy. 
 
1.4. A szövetség illetékes vezető testületének döntése alapján más társadalmi szervezetnek is tagja  
 lehet. 
 
1.5. A szövetség pecsétje:   

Körbélyegző; köroldalakban felírt szöveg: 
 Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége, Budapest 
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II. 

A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI 

 
2.1. 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 [Khtt. 26. § c) 1. pont], a munkahelyek 
megteremtésének [Khtt. 26. § c) l.] elősegítése. 

 
- Szociális tevékenység [Khtt. 26. § c) 2. pont] 
 
- Tudományos tevékenység, kutatás. [Khtt. 26. § c) 3 pont] 
 
- Ismeretterjesztés. [Khtt. 26. § c) 4. pont] 

 
- Oktatás. [Khtt. 26. § c) 4. pont 

 
- Kulturális tevékenység. [Khtt. 26. § c) 5. pont] 

 
-] Környezetvédelem. [Khtt. 26. § c) 9. pont] 

 
- Az euroatlanti integráció elősegítése. [Khtt. 26. § c) 19. pont] 

 
  

2.2. A szövetség céljainak megvalósítása érdekében 
– támogatja a gazdasági és a kutató, fejlesztő tevékenység élénkítésére, fejlesztésére irányuló 
parlamenti, kormányzati munkákat, 
 
– új jogszabályok alkotását kezdeményezi és azokra javaslatot tesz, 
 
– véleményt nyilvánít gazdasági és tudományos tevékenységet érintő, azt szabályozó 
törvénytervezetekről, jogszabályokról és hatósági intézkedésekről, tagjai bevonásával azok 
széles körű megvitatását megszervezi, 
 
– kezdeményezi egy olyan információs-tájékoztató rendszer kialakítását – és azt működteti, –, 
amely lehetővé teszi, hogy a gazdálkodó szervezetek folyamatosan megismerjék a velük 
szemben támasztott hazai és nemzetközi követelményeket, jogszabályokat, és így időben 
alkalmazkodhassanak az állandóan változó körülményekhez, 
 
– nemzetközi kapcsolatokat tart fenn szakmai, tudományos szervezetekkel [Khtt. 26. § c) 19. 
pont], 
 
– külföldi tagozatokat szervez, működtet, 
 
– rendszeresen közvetíti a külföldi és hazai, e témakörben általánosan hasznosítható 
tapasztalatokat, különös tekintettel az euroatlanti integráció elősegítésére, 
 
– szakmai, tudományos előadásokat, kiállításokat, vitákat, tanfolyamokat, rendezvényeket 
(konferenciákat), összejöveteleket, tanulmányutakat szervez, 
 
– vállalkozási, szakértői tevékenységet végez,   
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– bizottságokat szervez gazdasági, tudományos és műszaki feladatok hatékony megoldására, 
 
– tagozati és egyéni tagjai közreműködésével tanulmányokat készít és kutatási tevékenységet 
végez, 
 
– kutatási, fejlesztési témákra javaslatot tesz [Khtt. 26. § c) 3. pont], 
 
– egyéni és jogi tagjainak érdekében – a jogi keretek adta lehetőségen belül – eljár, munkához 
jutásukat elősegíti, 
 
– alapítványokat, díjakat, és emlékérmeket létesít, személyi javaslatot tesz más szervezetek és 
szervek számára, 
 
– a személyi kapcsolatok, az információcsere támogatására klubot működtet, 
 
– lehetővé teszi azoknak a szakembereknek a részvételét is a rendezvényeken, akiknek nincs 
lehetőségük a magas részvételi díjakkal járó, exkluzív rendezvényeken való részvételre, 
 
– a gazdaság fejlesztése érdekében a törvényhozó, kormányzati és társadalmi erőkkel partneri 
kapcsolatra törekszik, 
 
– a tagok informálása érdekében honlapot működtet, illetve időszakonként “Hírlevelet” ad ki. 
 
  

2.3.       Vállalkozik azonos profilú társadalmi szervezetekkel történő együttműködés útján a  
 gazdaságpolitikai célokkal, feladatokkal kapcsolatos, egységes álláspont kialakítására, az azzal                  
 kapcsolatos koordinációra, az ilyen jellegű tevékenységek integrálására. 

 
2.4. A szövetség céljait a jogi és egyéni tagok részvételével, bizottságok, tagozatok, területi, 

megyei és helyi szervezetek, bevont külső szakértők és partnerszervezetek munkája révén 
valósítja meg.   

              A működéshez szükséges anyagi forrásokat bevételeiből biztosítja mely bevételek – tagdíj  
              támogatások, közhasznú, vállalkozói valamint egyéb cél szerinti tevékenységből származó  
              bevételek. Az anyagi források megszerzését a szövetség érdekeltségi alapon is biztosítja,  
              melynek konkrét mértékéről a főtitkár dönt.  
 
              Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem  
              veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabály  

 2.1. pontjában meghatározott tevékenységére fordítja. 
 
2.5. A szövetség 2.2. pontban meghatározott tevékenységet folytat, lehetővé téve, hogy közhasznú  
              szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhessen.  
 
 

III. 

A SZÖVETSÉG TAGSÁGA 
 
3.1. A szövetség az önkéntesség elvén alapszik. 
 
3.2.       A szövetség tagjai lehetnek: 

– magánszemélyek, 
– jogi személyek (gazdasági társaságok, egyesületek, szakmai és civil szervezetek stb.). 
 

3.3.       A szövetségnek tagja lehet az a magánszemély, aki 
– a 18. életévet betöltötte és valamilyen szakirányú képzésben részesül(t), 
– a szövetség alapszabályát magára nézve kötelezőnek elismeri, 
– rendszeresen eleget tesz tagdíjfizetési kötelezettségének. 
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3.4.       A szövetségnek az a jogi személy lehet tagja, amely 
– elfogadja a szövetség alapszabályát és céljait, 
– rendszeresen eleget tesz tagdíjfizetési kötelezettségének. 
 

3.5.    A szövetség pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki a szövetség céljait   
             magáénak érzi, azok megvalósítását erkölcsi és anyagi segítséggel támogatni kívánja és ebbéli  
             szándékát kinyilvánítja. 
3.6.    Tagsági viszony létesítése, tag felvétele és nyilvántartása a szövetség ügyvezető titkárságának  
             döntése alapján történik. 
3.7. A tagság megszűnik: 

– az egyéni tag halálával, 
– a jogi tag jogutód nélküli megszűnésével, 
– kilépéssel, a kilépést követő év első napjával, 
– kizárással, ha a tag magatartásával a szövetség alapszabályát megsérti, 
– törléssel, ha a tag 1 éven keresztül önhibájából – felszólítás ellenére – nem teljesíti 
tagdíjfizetési kötelezettségét, 
– a szövetség megszűnésével.  
A tag kizárásról a közgyűlés minősített szótöbbséges határozatával dönt. 

 

IV. 

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
4.1. A szövetség tagjainak jogai: 

– részvétel a szövetség tevékenységében, 
– részvétel a közgyűlésen és egyéni nyilvános rendezvényen, 
– szavazati jog, 
– választás és válaszhatóság joga (tisztségre csak nagykorú magánszemély választható) 
– javaslattételi jog, 
– tájékozódás joga, 
– iratbetekintési jog, 
– a szövetség céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatásának kezdeményezése, 
– a szövetség bármely szervének alapszabályát vagy törvénysértő határozatát az elnökség és 
közvetlenül a bíróság előtt megtámadhatja.  
 
A jogi tagok tagsági jogaikat képviselőik útján gyakorolják. 

 
4.2.  A szövetség tagjainak kötelezettségei: 

– az alapszabály és a választott szervek határozatainak betartása, 
– a tagsági díj befizetése, 
– a szövetség munkájában való részvétel, 
– a szövetség tekintélye és belső fegyelme feletti őrködés, 
– a szakmai hivatástudat és az összetartozás szellemének ápolása, 
– szövetség szellemi és anyagi gyarapítása, közreműködés a tagsági kör bővítésében. 
 
A jogi személy tagok kötelezettségeiket bejegyzett képviselők útján gyakorolják. 
 

4.3. Az egyéni tagok tagsági díját, illetve a jogi tagok által fizetendő tagsági díj mértékét az 
elnökség javaslatára a közgyűlés állapítja meg. Tagsági díjat évente kell fizetni.   

 
 

V. 

A SZÖVETSÉG TESTÜLETI SZERVEI 
 
5.1.1.       A szövetség testületei 

– közgyűlés 
– elnökség 
– ellenőrző bizottság 
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5.1.2. A szövetség szervezetei: 
– ügyvezető titkárság 
– területi szervezetek 
– tagozatok 
– bizottságok 
 
A szövetség vezető- és testületi szerveinek ülései nyilvánosak. E szervek döntéseikről, 
határozataikról, működésükről és beszámolóikról a szövetség honlapján, illetve az általa 
kiadott “Hírlevél”-ben tájékoztatják az érintetteket. 
A szövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet. A betekintés 
lehetővé tételéről az elnök és a főtitkár köteles gondoskodni az iratbetekintési igény 
bejelentésétől számított lehető legrövidebb időn, de legfeljebb harminc napon belül. 
A szövetség szolgáltatásairól ugyancsak a honlapján, illetve az általa kiadott “Hírlevél”-ben, 
illetve propaganda-anyagok kiadásával tájékoztatja az érintetteket azzal, hogy 
szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet. 
 

5.2.  A közgyűlés 
5.2.1.  A közgyűlés a szövetség legfőbb képviseleti és döntéshozó szerve, amely a tagok 

összességéből áll. 
 

5.2.2.  A szövetség közgyűlését szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni.  
              Ezenkívül szükséges összehívni az elnökség, vagy ez ellenőrző bizottság kezdeményezésére,  
              továbbá a tagság egyharmadának a konkrét cél megjelölésével bíró kérésére, valamint akkor,  
              ha azt a törvényi felügyeletet ellátó ügyészség kezdeményezi, illetve az illetékes bíróság  
              elrendeli. 

 
5.2.3. A közgyűlést az elnökség írásbeli meghívóval és a tárgysorozat feltüntetésével – legalább 15  
              nappal megelőzően – hívja össze. 

 
5.2.4. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok 50%-a + 1 fő jelen  

van. 
 

5.2.5. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza (50% + 1fõ). 
Nyílt (nem titkos) szavazás útján minősített többség (2/3 + 1 fő) szükséges viszont az 
alapszabály elfogadásához, módosításához, az 1.4. pont alatti döntéshez, a szövetség más 
egyesülettel való egyesülésének, valamint feloszlásának kimondásához, az elnökség 
megválasztásához és visszahívásához. (Titkos szavazást akkor kell tartani, ha a határozatképes 
közgyűlésen  jelenlévő tagok 50%-a azt kéri.) 

 
5.2.6. Ha a szabályszerűen 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 napirendbe felvett kérdésekben, a megjelentek 
számára tekintet nélkül határozatképes, ha a fentiekről a tagokat a meghívóban már előre 
tájékoztatták.  
A közgyűlés ülései nyilvánosak. 

 
5.2.7. A közgyűlésen az egyéni tagok személyesen, a jogi tagok képviselőjük (megbízottjuk) útján  
             vesznek részt és szavaznak. 
 
5.2.8. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a főtitkár, valamint a közgyűlésen  
             megválasztott két egyesületi tag, mint hitelesítők írnak alá. 
 
5.2.9. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, figyelemmel az 5.2.5. pont szerinti szavazati  
             arányokra 

– a szövetség alapszabályának elfogadása és módosítása, 
  
– az elnökség éves beszámolójának és ezzel egyidejűleg előterjesztett közhasznúsági 
jelentésének elfogadása, 
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– az elnöknek, az elnökhelyes(ek)nek, a főtitkárnak, a főtitkárhelyetteseknek és az ellenőrző 
bizottság elnökének és tagjainak öt évre szóló megválasztása, illetve visszahívása, 

              – az éves tevékenységről szóló közhasznúsági jelentés és mérleg elfogadása, 
– a szövetség tevékenységének átfogó értékelése, 
– pályadíjak, alapítványok létrehozása, 
– a felszámolás során meglévő vagyon sorsáról való döntés, 
– döntés tag kizárásáról, 
– befektetési szabályzat és egyéb működési szabályzatok elfogadása, 
– a szövetség más társadalmi szervezetekkel való egyesülésének úgyszintén feloszlásának 
kimondása. 
 

5.3.        Az elnökség 
5.3.1.  Az elnökség összetétele (5-9 fő) 
              – elnök 

– elnökhelyettes(ek)  
– főtitkár. 
  

5.3.2.  Az elnökség feladat- és hatásköre 
Az elnökség feladatkörében: 
– gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, a jogszerű működésről, 
– összehívja a közgyűlést, 
– jóváhagyja,a szervezeti és működési szabályzatot,   
– a két közgyűlés között  összefogja a szövetség tevékenységét, 
– biztosítja a szövetség törvényes alapszabályszerű működését, 
 
Az elnökség hatáskörében: 
– bizottságokat, tagozatokat, területi szervezeteket hozhat létre és szüntethet meg, vezetőségét 
megerősíti, 
– a szövetség nevében szerződéseket, megállapodásokat köthet, 
– a szövetség munkatervét és ügyrendjét jóváhagyja, 
- javaslatot tesz a főtitkárhelyettesek személyére 
 

5.3.3. Az elnökség működése: 
– Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább háromhavonta ülésezik, s legalább négy 

ülést tart évente, melyeket az elnök,  távollétében a főtitkár vezet. 
– Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a levezető elnöki feladatot ellátó 
hitelesít. 
– Az elnökség döntéseit szavazással hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata 
dönt. 
– Az elnökség üléseit  az elnök vagy kérésére, illetve az elnök távollétében  a főtitkár hívja 
össze az elnökség tagjai részére az ülést megelőzően 15 nappal korábban kiküldött, napirendi 
pontokat feltüntető meghívó megküldésével. 
– Az elnökség ülései nyilvánosak 
– Az elnökség ülése akkor határozatképes, ha azon az elnökség  szavazásra jogosult tagjainak 
50%-a + 1 fő jelen van. 
- a határozathozatal a határozatképes elnökségi ülésen megjelentek egyszerű 

szavazattöbbségével, nyílt szavazásban történik és annak eredményét mindenkor rögzíteni 
kell az ülésről készült jegyzőkönyvben. 

 
5.4.  Az Ellenőrző Bizottság 
5.4.1.  Az Ellenőrző Bizottság elnökből és két tagból áll. Folyamatosan gondoskodik a szövetség 

gazdálkodásának ellenőrzéséről.  
              Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szövetség munkavállalóitól pedig  
              tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba  

 betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Elnöke és tagjai nem lehetnek egyúttal a Szövetség 

elnökségi tagjai is. A Bizottság Elnöke és tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a 

Szövetség elnökségi  ülésein. 
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5.4.2. Az ellenőrző bizottságot a közgyűlés öt évre választja meg. Az Ellenőrző Bizottság 

határozatképes, ha azon valamennyi tagja jelen van. Határozatait 2/3-os többséggel nyílt 

szavazással, zárt ülésben hozza meg. 

 

5.4.3. Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyben rendelkezik arról, hogyan 

vizsgálja és ellenőrzi a Szövetség gazdasági ügyeit, pénzgazdálkodását, melynek 

eredményéről az évi rendes közgyűlésen beszámol.   

- Köteles az intézkedésre jogosult Közgyűlést tájékoztatni és annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szövetség működése során olyan 

jogszabálysértés vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Közgyűlés 

döntését teszi szükségessé, illetve ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó 

tény merült fel.  

A közgyűlést az Ellenőrző Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon 

belül – az Egyesület Elnökének össze kell hívnia. E határidő eredménytelen eltelte esetén 

a vezető szerv összehívására az Ellenőrző Bizottság önállóan is jogosult. 

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 

törvényességi felügyeletet ellátó, illetékes ügyészi szervet.  
 
5.4.4. A közgyűlés az ellenőrző bizottságnak a közhasznúsági jelentés és az éves gazdálkodásról 

szóló pénzügyi beszámoló (mérleg)  elfogadására vonatkozó javaslata nélkül érvényesen nem 
határozhat.   

 
5.4.5. Az ellenőrző bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak  
             összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése és vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését 
teszi szükségessé, 
b) vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.  
Az intézkedésre jogosult vezető szervet az ellenőrző bizottság indítványára – annak 
megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen 
eltelte esetén a vezető szerv összehívására az ellenőrző bizottság is jogosult. Ha az arra 
jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem 
teszi meg, az ellenőrző bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet 
ellátó szervet. 
 

5.4.6. Nem lehet az ellenőrző bizottság tagja, aki 
a) az elnökség vagy az ügyvezető titkárság elnöke vagy tagja, 
b) a szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 
c) a szövetség cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a szövetség által tagjának a tagsági viszony alapján 
nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, 
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.  
 
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét 
megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló 
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek 
jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, 
hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 
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5.5.       A szövetség szervezetei:  
5.5.1.  Ügyvezető titkárság (7-11 fő) 

– főtitkár 
– főtitkárhelyettes(ek)   
– az Elnökség által megválasztott további tagok. 
 
 

5.5.2. Az ügyvezető titkárság – a főtitkár vezetésével – a két elnökségi ülés között, utólagos  
beszámolási kötelezettséggel szervezi a szövetség tevékenységét. Gondoskodik a közgyűlés és 
az elnökség határozatainak, a mindenkori jogszabályoknak, az alapszabálynak betartásáról, a 
testületi ülések előkészítéséről, illetve azok megtartását megszervezi.  
A titkárság nyilvántartást vezet a közgyűlés és az elnökség döntéseiről, mely nyilvántartásból  

             megállapítható azok tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők  
             számaránya.  
             Az ügyvezető titkárság nyilvántartást vezet a tagságról, ennek során tudomásul veszi a kilépést  

és a kilépő tagot törli a nyilvántartásból. 
 
5.5.3. Az ügyvezető titkárság  szükség szerint, de legalább három havonta ülésezik. 
 
5.5.4.  Tagjai munkájukat a főtitkár által meghatározott munkamegosztásban végzik. 
 
5.5.5. Határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója,  
             élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más  
             előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt. Nem minősül előnynek, a  
             közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében bárki által igénybe vehető nem pénzbeli  
             szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott,  
             létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.  
             A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet  

vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak  
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás  
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A jelen rendelkezés mind az  
ügyvezető titkárságra, mind az elnökség tagjaira, mind pedig a közgyűlésre érvényes. 

 
 

5.6.        Területi szervezetek 
5.6.1. A szövetség központi szerveink koordinációja mellett saját választott vezetőségük   
               (elnök+titkár+három-öt tag) irányításával működik és az adott megyében, illetve településen   
               tevékenykedő tagokból áll. 

 
5.7.         Tagozatok 
5.7.1. A szövetségen belül a gazdaság egyes szakágazatainak sajátos problémái iránt érdeklődő  
               tagokból alakulnak. 

 
5.7.2. A tagozat vezetőségét – a főtitkár javaslata alapján – a tagság választja és az ügyvezető 

titkárság erősíti meg. 
 

5.8.       Bizottságok 
A közgyűlés, az elnökség vagy az ügyvezető titkárság hozza létre – állandó vagy ideiglenes 
jelleggel – egy-egy kiemeltebb téma kezelésére. 

 
 
 

VI. 

A SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELÕI 
6.1.  Az elnök 
6.1.1. Az elnök a szövetség törvényes képviselője. Akadályoztatása esetén a főtitkár helyettesíti. 
 
6.1.2.    Feladatai: 

– a szövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása, 
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–  a közgyűlés és az elnökség üléseinek vezetése, 
- az alapszabály és az elnökségi határozatok végrehajtásának ellenőrzése, 
– a szövetség külső kapcsolatainak fejlesztése, szélesítése; 
– dönt a főtitkár anyagi-erkölcsi elismeréséről. 

 
6.1.3. A mindenkori elnök neve és lakcím szerinti elérhetősége az alapszabály mellékleteként 

szerepel. 
 

6.2.  Az elnökhelyettes(ek 
6.2.1. Az elnökhelyettes(ek) az elnök megbízásából ellátja(k) a rá(juk) bízott feladatokat és 

hatáskört, az elnöki hatáskör keretében. 
 
6.3.       A főtitkár 
6.3.1. A főtitkár a szövetség törvényes képviselője, akit akadályoztatása esetén az általa kijelölt  
             főtitkárhelyettes helyettesít. Felelős a szövetség ügyviteléért és gazdálkodásáért. 
 
 
6.3.2.    Feladatai: 

– az ügyvezetői feladatok ellátása, 
– felügyelet a szervezetek tevékenysége felett,  
– a hatáskörébe utalt éves  tervek megvalósításának és az előírások betartásának ellenőrzése, 
– a közgyűlések és az elnökségi ülések írásos anyagainak előkészítése, jegyzőkönyvvezetés, 
választás megszervezése, 
– a szövetség ügyvitelének szabályszerű szervezése, ennek keretében a levelezés és az 
adatszolgáltatás irányítása, 
– a tagnyilvántartás pontos vezetése, 
– a tagfelvételi ügyek előkészítése, 
– tevékenységéről beszámol az elnökségnek; 
– dönt a szervezetek vezetőinek anyagi-erkölcsi elismeréséről. 
 

6.3.3.    Hatáskörében 
– az elnökség ülésein javaslattételi és szavazati joga van, 
– ellátja a szövetség képviseletét, 
– a szövetség nevében szerződéseket köt, 
– az elnök, illetve a társelnök(ök) akadályoztatása esetén annak hatáskörében jár el, 
– önálló aláírási és utalványozási jogot gyakorol, beleértve a bankszámla feletti rendelkezést, 
– a munkaviszonyban álló szövetségi alkalmazottak felett a munkáltatói jogkört gyakorolja. 
 

6.4.  A főtitkárhelyettes(ek) 
6.4.1.    A főtitkár megbízásából – annak akadályoztatása esetén – gyakorolják a főtitkári jogköröket. 
 
6.4.2.    Feladatai:  
              - A főtitkár megbízása alapján képviselik a Szövetséget a partnerszervezetek felé, 
 - szervezik és ellenőrzik az Elnökség és a Közgyűlés határozatainak végrehajtását, 
 - koordinálják – konkrét feladatként – a tagozatok, a területi szervek tevékenységét 

– A szövetség működésével összefüggő szakmai, gazdálkodási és pénzügyi feladatok – a 
főtitkár közvetlen irányítása és ellenőrzése melletti – ellátása, 
- a szövetség munkatervének összeállításához javaslatok előkészítése, 
– a főtitkár számára költségvetési javaslatok előkészítése, 
– pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés tervezetének a főtitkár számára megtörténő 
előkészítése, 
– közreműködés a szövetség pénz- és eszközgazdálkodásában, valamint a szövetség 
vagyonának megóvásában és gyarapításában, 
– közreműködés a szövetség számviteli, ügyviteli, bizonylati rendszerének megszervezésében 
és az előírások betartásában, 
– a főtitkár által jóváhagyott tevékenységi körben – esetenként engedélyezett - aláírási joga 
van. 
 



 -  - 50 

6.5.  Aláírási jog: 
A szövetség dokumentumait az elnök és a főtitkár aláírása hitelesíti. Az Elnök távollétében 
valamennyi szövetségi irat és dokumentum aláírására a Főtitkár teljes jogkörben jogosult.  
A szövetség bankszámlája feletti rendelkezéshez minden esetben a szövetség főtitkárának, 
vagy általa két aláírási joggal felruházott személynek az együttes aláírása szükséges. 

 
 

VII. 

A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA 
 
7.1. A szövetség vagyona a 2.4. pontban meghatározott bevételekből, így különösen tagdíjakból,  
             magán- és jogi személyek felajánlásaiból képződik. A felajánlások elfogadásáról a főtitkár  

dönt. 
 
7.2. A szövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt tevékenységére kell  
             fordítania. 
 
7.3. A szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki,  
              vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem  

 vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel  
törlesztésére nem használhatja fel.  

  
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
1. Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesületi jogról 

szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. 
törvény, továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései 
az irányadók. 

 
2.  A GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE-T (Gazdálkodási 

Tudományos Társaság jogelőd néven) a Fővárosi Bíróság 1992-ben 4731. sorszám alatt a 
társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette. 

 
3. A módosított alapszabályt a Szövetség 2010. december 09. napján tartott közgyűlése 

elfogadta. 
 
Budapest, 2010. december 09. 
 
 
 Dr. Tóth János  
     főtitkár 
 
 
 

 
ALAPSZABÁLY MELLÉKLETE 

 
 
 
A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének elnöke 2008. december 3-tól: 
 
  
 
DR. KAPOSVÁRI BERTALAN 
1118 Budapest, Rétköz u. 45/E. 
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Az Ellenőrző Bizottság jelentése  

a beszámolási időszakban végzett munkájáról 
 

 
 
A GTTSZ Ellenőrző Bizottsága a beszámolási időszakban minden évben 

– rendszeresen két alkalommal – ülésezett. Valamennyi üléséről emlékeztető 
készült, mely a Szövetség Hírleveleiben minden alkalommal közzétételre került. 
 
 
 

Az EB ülésein tájékoztatást kért és kapott a Szövetség főtitkárától és 
főtitkárhelyettesétől a GTTSZ szakmai-tudományos munkájáról, gazdálkodás 
helyzetéről. 

 
 
 
Az Ellenőrző Bizottság a beszámolási időszakban két alkalommal 

tájékoztatta az Elnökséget is ellenőrző, tapasztalatszerző munkájáról, és a 
GTTSZ Hírleveleiben a tagságot a Szövetség tevékenysége áttekintése során 
szerzett tapasztalatairól. 

 
 
 
Évente áttekintette a Szövetség mérlegét, eredmény-kimutatását, melyről 

a Közgyűlésnek a közhasznúsági jelentéssel egy időben jelentést tett, kérve a 
jelentés és az éves mérleg elfogadását. 
A beszámolási időszak alatt végzett ellenőrzéseinek tapasztalatai alapján az 
alábbiak vonhatók le: 
 
 A számviteli rend megfelelő, a könyvvezetést és adóbevallást végző 

könyvelési kft. megfelelő színvonalon végzi munkáját; 
 A készpénzes kifizetések összege alacsony, a számlák kiegyenlítése 

túlnyomó részben átutalással történik; 
 Szabályzatokkal rendelkeznek, korszerűsítésük a közhasznú szervezetté 

való átalakulást követően is – jellemzően az Alapszabályra – megtörtént; 
 Igényes és színvonalas az egyéni és jogi tagokkal való kapcsolattartás. A 

jogi és egyéni tagokkal kialakított és tagdíjfizetésben is megnyilvánuló 
ragaszkodást tekintse a Szövetség vezetése továbbra is kiemelkedő 
feladatának; 

 Az elmúlt években a pályázati munka igényes volt a Szövetségnél. Az 
eredmény nem mindig tükrözte az erre fordított energiát, és sajnos egyre 
kevesebb a civil szervezetek számára a pályázati lehetőség. A jövő évek 
sikere érdekében ki kell építeni az új civil törvény alapján a pályázat-
készítési tevékenységet, a személyes kapcsolatépítést és az ehhez 
szükséges lobbi-csoportok létrehozását, illetve megerősítését. Nagyobb 
teret kapjon a pályázati munkában a Nemzeti Együttműködési Alap és az 
NFÜ pályázatainak figyelése, az átgondolt és igényelt pályázati munka; 

 Sikeres a „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című 
előadás- és vitasorozat. Javasolják új – érdeklődésre számot-tartó – 
programsorozat tervezését és indítását. 
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Figyelemmel kísérte, az EB ülésein elemezte a szakmai-tudományos munkát, 

a cél szerinti tevékenységet. A GTTSZ vezetőinek beszámoltatása és az EB 
tagjainak tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az elmúlt években igényes, 
stratégiai jelentőségű feladatokat oldott meg a Szövetség. 

 
 
 
Az EB – elismerve az elmúlt évek színvonalas szakmai munkáját, a 

körültekintő és takarékos gazdálkodást; – ajánlja a vezetésnek: 
 A társadalmi szakértői hálózat szélesítését, lehetőség szerint fiatalok 

bevonását; 
 Az eddiginél hatékonyabb érdekérvényesítési tevékenység, jóval 

szorosabb kapcsolat és együttműködés kialakítása más szakmai civil 
szervezetekkel, szövetségekkel; 

 A pályázati lehetőségek – fent említettek szerinti – fokozottabb, 
átgondoltabb kihasználását; 

 További tudatos egyéni és jogi tagépítő tevékenységet. 
 
 
 
Az EB véleménye: 

Igényes szakmai-tudományos munka, takarékos, szabályszerű 
gazdálkodás folyik a Szövetségben. 

 
Kérjük az Ellenőrző Bizottságnak a beszámolási időszakról szóló 

jelentése elfogadását. 
 
 
 
 
 
Budapest, 2011. november 10. 
 
 
 

Szegner László 
       EB elnök 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -  - 53 

 
 

 
 

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, 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 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,  

egyéni és jogi tagok, de valamennyi,  

a téma iránt érdeklődő szakember részére. 
 
 
 
 

 


