
                 MEGHÍVÓ 
  A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ)  

és az NKE ÁKK Közpénzügyi és Államháztartási Intézete 
     tisztelettel meghívja Önt/akadályoztatása esetén személyes képviselőjét 

a „Hogyan tovább Magyarország 
az Európai Unióban, a globális világban?”  

című előadás- és vitasorozat  
124. konferenciájára, melynek témája 

„Új gondolkodásmód a közgazdasági és 
pénzügyi rendszer fejlesztésében” 

 
A konferencia ideje: 

2016. október 17. (hétfő) 9.45 – 11.20 óráig 
 A konferencia helye:  Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE ÁKK) 

A. 304. terem 
Budapest XI., Ménesi út 5. 

 Az előadás- és vitasorozaton a részvétel térítésmentes!  

A KONFERENCIA PROGRAMJA 
 
 
 
 
 
 Megnyitó 

PROF. DR. KISS GYÖRGY dékán 
 

Előadás 
„Költségvetési stabilizáció, a Költségvetési Tanács szerepe” Előadó: DR. KOVÁCS ÁRPÁD egyetemi tanár, a Költségvetési 

Tanács elnöke 
 Korreferátum 

„A közpénzügyi gondolkodás megújulása” Előadó: PROF. DR. LENTNER CSABA egyetemi tanár, 
a GTTSZ főtitkárhelyettese 

 
FÓRUM (kérdések, válaszok) 

 
Zárszó 

 
JELENTKEZÉSI CÍM: GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS 

TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE 
1036 Budapest, Bécsi út 85./4. 

e-mail: gttsz@gttsz.hu 
 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. október 13. 
 

 

 



 
 
 KÉRJÜK AZ ELŐZETES REGISZTRÁCIÓT! 

 
 

A GTTSZ közhasznú non-profit szervezet, éppen ezért  
rendezvényeink látogatottságát a szakemberek részére  

részvételi díj nélkül, szponzoroktámogatásával tesszük lehetővé.  
 

Fontosnak tartjuk a tudományos-szakmai ismeretek közvetítését,  
a szakemberek véleményeinek, javaslatainak hasznosítását  

a döntés-előkészítő, döntéshozó szervezetek, pártoló, jogi tagok  
és valamennyi, téma iránt érdeklődő szakember részére. 

 
 

Támogató: Pallas Athéné Domus Animae (PADA) Alapítvány 
 
 
 Részvételére számítunk! 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
                                  

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége 
a vállalkozás, a gazdaság, a gazdálkodás  

(ipar, pénzművelet, kereskedelem, szolgáltatás, közhivatal)  
területein tevékenykedő közgazdasági, pénzügyi, gazdasági,  

műszaki szakemberek, szervezetek, önkormányzati  
elven működő, országos hatáskörű tudományos,  

szakmai, érdekfeltáró, érdekképviseleti és érdekegyeztetési  
közhasznú, nonprofit, társadalmi szervezet. 

 
 

A Szövetség célja A gazdaság és a tudomány élénkítése, fejlesztése érdekében  
az értékek termelésének, védelmének (ipar, mezőgazdaság, szolgáltatás,  

kereskedelem, hon- és rendvédelem, oktatás, állami vagyonkezelés,  
igazságszolgáltatás), az innovációnak, a finanszírozási  

problémák megoldásának (bank, deviza, hitel, vám, adó, biztosítás),  
a tulajdonlásnak, az információcserének és tájékoztatásnak,  

a munkahelyek megteremtésének, az európai integrációnak és a  
Kárpát-medencei együttműködésnek, mint a határon túli  

magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenységnek az elősegítése. 
 
 

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

részvételi díj nélkül teszi lehetővé, szponzorok támogatásával.  
Fontosnak tartja a tudományos-szakmai ismeretek közvetítését,  
a szakemberek véleményeinek és javaslatainak hasznosítását a  

döntés-előkészítő, döntéshozó szervezetek, pártoló és jogi tagok,  
de valamennyi, a téma iránt érdeklődő szakember részére. 

 
 
 

 
 

 
Dr. Tóth János s.k.                     Prof. Dr. Kiss György s.k. 
egyetemi docens,                                         dékán 
a GTTSZ főtitkára     Nemzeti Közszolgálati Egyetem                                   


