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A GTTSZ 2017. MÁJUS 31-ÉN TARTJA 

KÖZGYŰLÉSÉT 

 

MEGHÍVÓ 
 

Tisztelt Tagtársunk, Tisztelt Partnerünk! 

 
Értesítjük, hogy a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége  

2018. május 31-én (csütörtökön) 10.30 órától tartja 

 

KÖZGYŰLÉSÉT, 
melyre Önt (akadályoztatása esetén személyes képviselőjét)  

tisztelettel meghívjuk. 

 

A Közgyűlés helyszíne és ideje: 

 Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 

II. emeleti Konferencia-terem 

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

 
 

KÉRJÜK AZ ELŐZETES REGISZTRÁCIÓT! 

 

A közgyűlési szavazások miatt kérjük, hogy a jogi személy tagok törvényes képviselői 

jelenjenek meg, vagy szabályos Meghatalmazással képviseltessék szervezetüket. 

 

Részvételére számítunk! 

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

                    a GTTSZ elnöke                       a GTTSZ főtitkára 

 

A KONFERENCIA PROGRAMJA 
 

Megnyitó: VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke 

 

„A hazai vállalatok makrogazdasági környezete – Helyzetkép és kilátások” 
Előadó: DR. PARRAGH BIANKA Ph.D., a MNB Monetáris Tanácsának tagja 

 

„A gazdasági szféra szerepe nemzeti örökségünk ápolásában” 
Előadó: DR. LATORCAI CSABA, a Miniszterelnökség társadalmi és örökségvédelmi 

ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkára  

 

Zárszó 

 
A konferenciáról videofelvétel készül, amit nyilvánosságra hozunk. 
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A KÖZGYŰLÉS PROGRAMJA: 
 

Elnöki megnyitó, javaslat a közgyűlés levezető elnökének személyére:  

VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke 

 

A Közgyűlés javasolt napirendjének elfogadtatása:  

a közgyűlés levezető elnöke 
 

1. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása 

(Mandátumvizsgáló és Szavazatszedő Bizottság, jegyzőkönyvvezető és hitelesítői) 

 

2. A GTTSZ 2017. évi tevékenysége beszámolójának szóbeli kiegészítése (írásbeli 

beszámoló: közzétéve a Szövetség 2017/1. és 2. számú Hírleveleiben) 

Előadó: SZABÓ SÁNDOR, a GTTSZ főtitkára 

 

3. Gazdálkodási beszámolók 

a) A GTTSZ 2017. évi mérlegbeszámolója és annak közhasznúsági melléklete 

Előadó: SZABÓ SÁNDOR, a GTTSZ főtitkára 

b) A GTTSZ Ellenőrző Bizottságának jelentése a 2017. évi gazdálkodásról 

Előadó: LENGYEL TIBOR, az EB elnöke 

(lásd. a jogi tagok részére előzetesen kipostázott, illetve a közgyűlés előtt a 

helyszínen kiosztott és a Szövetség www.gttsz.hu honlapján olvasható 

dokumentumot) 

             Vita, szavazások 

 

4. Az Alapszabály kiegészítése 

 

5. Egyebek 

 

Zárszó: VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke 

 

MEGHÍVOTTAK: 
a GTTSZ jogi tagjainak képviselői és a természetes személy támogatók, valamint 

a Szövetséggel együttműködő Társadalmi Egyesülések Országos Szövetségének és más 

partnerszervezeteinek képviselői 

 

Ha ezen időpontban nem lenne határozatképes a Közgyűlés, az Elnökség a megismételt 

Közgyűlést, ugyanezen napirendekkel és ugyanezen helyszínre: 2018. május 31-én 12.00 

órára, újból összehívja. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a GTTSZ Alapszabálya 5.2.6. pontja alapján az újból összehívott 

Közgyűlés az eredeti napirend megtárgyalására – a megjelentek számától függetlenül – 

határozatképes. 

 

JELENTKEZÉSI CÍM: 

GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE 

1036 Budapest, Bécsi út 85/IV. 

Tel/Fax: 36-1/201-87-37 ♦     e-mail: gttsz@gttsz.hu  

 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 

2018. május 29. 

http://www.gttsz.hu/
mailto:gttsz@gttsz.hu
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 „HOGYAN TOVÁBB MAGYARORSZÁG  

AZ EURÓPAI UNIÓBAN,  

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

 

Százharmincnegyedik előadás és vita:  

„Stabilitás – Növekedés” 
A GTTSZ Gazdasági és Külgazdasági Tagozatának konferenciája. 

(2017. december 5., Budapest) 

 

A konferencia helyszíne: 

Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér 

 

A rendezvény programja: 

Megnyitó: VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke 

 

Előadás:  

„Gazdasági és pénzügyi stabilitás Magyarországon 2010-2017” 

Előadó: DR. KOVÁCS ÁRPÁD egyetemi tanár, a Költségvetési Tanács elnöke 

 

Kérdések, hozzászólások 

 

Zárszó 

 

  
 
 

 

 
 

Az előadásról készített videofelvétel és prezentáció megtekinthető a Szövetség 

www.gttsz.hu honlapján. 

 

 

A rendezvény támogatója: 

Nemzeti Együttműködési Alap 

http://www.gttsz.hu/
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Százharmincötödik előadás és vita:  

„A közpénzügyi gondolkodás megújítása a közgazdaságtan és  

az oktatás korszerűsítése révén” 
(2018. február 7., Gödöllő) 

 

A konferencia helyszíne: 

Szent István Egyetem 

 

A rendezvény programja: 

Megnyitó: VALENTA LÁSZLÓ elnök, GTTSZ  

 

Köszöntő: DR. KÁPOSZTA JÓZSEF egyetemi docens, dékán, SZIE Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Kar 

 

Levezető elnök: DR. TÓTH GERGELY Ph.D. főiskolai tanár, Wekerle Sándor Üzleti 

Főiskola 

 

Előadások 

„A Magyar Nemzeti Bank új gondolkodásmódja és programja” 

Előadó: DR. FERKELT BALÁZS Ph.D. igazgató, Magyar Nemzeti Bank Oktatási 

Igazgatóság 

 

„Az újjászervezett magyar állam közpénzügyi rendszere” 

Előadó: PROF. DR. LENTNER CSABA egyetemi tanár, a GTTSZ elnökhelyettese (NKE 

intézetvezető) 

 

„Következtetés a patrióta gazdaságpolitika eredményeiből a jövő teendőire” 

Előadó: DR. VERECZKEY ZOLTÁN elnökségi tag, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

 

Korreferátum 

„A gazdasági felsőoktatás jövőirányú kihívásai” 

Előadó: DR. ZÉMAN ZOLTÁN intézeti igazgató, SZIE GTK Üzleti Tudományok Intézete 

 

FÓRUM (kérdések, válaszok, vita) 

Vezeti: DR. TÓTH GERGELY főiskolai tanár 

 

Zárszó. A konferencia értékelése 

DR. KÁPOSZTA JÓZSEF egyetemi docens, dékán, SZIE GTK 

 

 

A rendezvény támogatója: 

Pallas Athéné Domus Animae (PADA) Alapítvány 

 

A rendezvény közreműködője: 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

 

Az előadásokról készített videofelvételek és prezentációk megtekinthetőek a Szövetség 

www.gttsz.hu honlapján. 

 

http://www.gttsz.hu/
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A KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA 

 

A rendezvény a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ) és a 

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának (SZIE-GTK) 

szervezésében 2018. február 7-én került megrendezésre a ,,Hogyan tovább Magyarország az 

Európai Unióban, a globális világban?” című előadássorozat 135. konferenciájaként. 

 

VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke és DR. KÁPOSZTA JÓZSEF, a SZIE dékánja 

köszöntőjét követően a konferencia DR. FERKELT BALÁZS, a MNB oktatási igazgatója 

előadásával nyitott. A prezentáció témája a Magyar Nemzeti Bank új, a közgazdasági oktatást 

megreformáló gondolkodásmódja volt. A MNB új oktatási programjainak célja, hogy az 

általános közgazdasági műveltséget emelje a lakosság, ezen belül is a fiatal felnőttek körében. 

Ennek elérése érdekében a MNB különböző támogatási programokat dolgozott ki és indított 

el az elmúlt években a meglévő oktatási intézmények tevékenységének támogatására.  

 

A támogatási programok a MNB által kínált széleskörű eszközrendszeren keresztül 

valósulnak meg: direkt pénzügyi támogatások oktatási intézmények részére, szakmai 

specializációs lehetőségek biztosítása a MNB-n belül, új tantárgyak indításának 

kezdeményezése közgazdasági karokon, ösztöndíj rendszer, doktori program, gyakornoki 

program, nemzetközi kapcsolatok fejlesztése. A támogatási programok megvalósulásával az 

elmúlt évben több mint 400 hallgató és hátrányos helyzetű térségekből gimnáziumi tanuló 

részesült ösztöndíjban, továbbá a Nemzetközi Nyári Egyetem és a Keleti Üzleti Akadémia 

szervezésével az egyetemek és hallgatók nemzetközi kapcsolatrendszere is bővült, amelyek 

hozadéka Ferkelt Balázs szerint a közeljövőben várhatóan érzékelhető lesz a gazdasági 

kapcsolatokban is.  

 

Az igazgató elmondta, a MNB jövőbeni tervei között szerepel többek között egy 

pénzmúzeum és látogatóközpont létrehozása, a tudományos tevékenység bővítése, oktatási 

tananyag fejlesztése, illetve egy egyedi ösztöndíj program indítása a határon túli magyar 

hallgatók részére. 

 

A rendezvény második előadója PROF. DR. LENTNER CSABA egyetemi tanár, a 

GTTSZ elnökhelyettese a magyar állam közpénzügyi rendszerének 2008-ban bekövetkezett 

gazdasági válságot követő újjászervezésének témájában tartott figyelemfelkeltő előadást. 

Lentner Csaba aláhúzta, a világválságot követően a gazdaság és a gazdaságpolitika aktuális 

irányítóival szemben kialakult kritikus szemlélet indokolta egy új típusú gazdaságpolitika 

bevezetését. Az új típusú gazdaságpolitika célja egyszerre növekedési pályára és egyensúlyi 

helyzetbe állítani a gazdaság fejlődési folyamatait. A széles eszközrendszer egyes elemei a 

megszorító programok és intézkedések mellett, a tehermegosztásra is különös hangsúlyt 

fektetettek, ezzel biztosítva az államháztartási deficit szinten tartását, illetve a csökkenés 

előfeltételeinek megteremtését. 

 

Az előadást követő prezentáció ezt a gondolatmenetet folytatta, illetve egészítette ki a 

jövőt érintő kihívások ismertetésével és elemzésével. DR. VERECZKEY ZOLTÁN, a Pest 

Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagja előadásában bemutatta a patrióta 

gazdaságpolitika eredményeit és rámutatott arra, hogy a globalizmus, regionalizmus, 

integráció, az államadósság és a migráció által indított nemzetközi és hazai folyamatok 

milyen kihívások elé állítják a gazdaságpolitika jelenlegi és jövőbeni döntéshozóit.  
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A konferencia zárásaként a gazdasági felsőoktatás jövőbeni kihívásai témában DR. 

ZÉMAN ZOLTÁN, a SZIE-GTK intézet igazgatója előadását hallgathatta meg az egyetemi 

hallgatókkal is kiegészült közönség. Az igazgató szerint a gazdasági felsőoktatásnak is fel kell 

készülnie reakcióival a IV. ipari forradalom küszöbén álló környezeti kihívásokra. A 

gazdasági, társadalmi, vállalati, emberi folyamatok által folyamatosan változó megatrendek az 

oktatásban is megjelentek, de sok még a tennivaló, ha összehasonlítjuk az elmúlt 100 év 

fejlődését az ipar és az oktatás területein. A jelenlegi rendszer által vezérelt elvek tekintetében 

a jövőben kiemelt szerephez jut – a gyakorlatiasság és kompetenciafejlesztés mellett – az 

intézményi módszertani keretek kialakítása és fejlesztése, valamint az intézmények 

megtöltése versenyképes tudással. 

 

A rendkívül sikeres és tanulságos rendezvény DR. KÁPOSZTA JÓZSEF, a SZIE 

dékánja értékelésével és összefoglalójával zárult. Az előadások témájában való elmélyülés 

fontosságára a GTTSZ minden érintett és érdeklődő számára ezúton is felhívja a figyelmet, és 

vállalja, hogy tovább folytatja az igen népszerű ,,Hogyan tovább Magyarország az Európai 

Unióban, a globális világban?” című előadássorozatot. 
 

             Galambos Tamás s.k. 
               a GTTSZ Közép-magyarországi Regionális Szervezetének elnöke 

 

 

 

Százharminchatodik előadás és vita:  

„A közpénzügyi gondolkodás megújítása a közgazdaságtan és  

az oktatás korszerűsítése révén” 
(2018. március 27., Eger) 

 

A konferencia helyszíne: 

Eszterházy Károly Egyetem 

 

A rendezvény programja: 

Megnyitó: VALENTA LÁSZLÓ elnök, GTTSZ  

 

Köszöntő: DR. LIPTAI KÁLMÁN rektor, Eszterházy Károly Egyetem 

 

Levezető elnök: DR. TÓTH GERGELY Ph.D. főiskolai tanár, Wekerle Sándor Üzleti 

Főiskola 
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Előadások 

„A Magyar Nemzeti Bank új gondolkodásmódja és programja” 

Előadó: DR. FERKELT BALÁZS Ph.D. igazgató, Magyar Nemzeti Bank Oktatási 

Igazgatóság 

 

„Az újjászervezett magyar állam közpénzügyi rendszere” 

Előadó: PROF. DR. LENTNER CSABA egyetemi tanár, a GTTSZ elnökhelyettese (NKE 

intézetvezető) 

 

„Következtetés a patrióta gazdaságpolitika eredményeiből a jövő teendőire” 

Előadó: DR. VERECZKEY ZOLTÁN elnökségi tag, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

 

Korreferátum 

„Az államháztartások szerepe az országok versenyképessége vonatkozásában” 

Előadó: DR. CSORBA LÁSZLÓ adjunktus, EKE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

 

FÓRUM (kérdések, válaszok, vita) 

Vezeti: DR. TÓTH GERGELY főiskolai tanár 

 

Zárszó. A konferencia értékelése 

DR. CSÁFOR HAJNALKA dékán, intézetigazgató, habil. egyetemi docens, EKE GTK 

 

 

A rendezvény támogatója: 

Pallas Athéné Domus Animae (PADA) Alapítvány 

 

A rendezvény közreműködője: 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

 

Az előadásokról készített videofelvételek és prezentációk megtekinthetőek a Szövetség 

www.gttsz.hu honlapján. 

 

 

 
 

http://www.gttsz.hu/
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A KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA 

 

 

Az egri Eszterházy Károly Egyetemen folytatódott a Gazdálkodási és Tudományos 

Társaságok Szövetségének konferenciasorozata, amely „A közpénzügyi gondolkodás 

megújítása a közgazdaságtan és az oktatás korszerűsítése révén” témát tárgyalta. A 

konferencia annak a sorozatnak volt a folytatása, melyet a GTTSZ a Pallas Athéné Domus 

Animae (PADA) Alapítványhoz benyújtott pályázatával nyert. Hírlevelünkben most erről a 

konferenciáról adunk tömör összefoglalót. 

 

 

A megnyitót VALENTA LÁSZLÓ a Szövetség elnöke tartotta. Elmondta, hogy Eger 

a kedvenc városa. Bemutatta a GTTSZ-t, mint közhasznú civil szervezetet, szólt az egyetemek 

és a GTTSZ együttműködésének fontosságáról, és a konferencia-sorozat céljáról. 

 

 

Köszöntő beszédében DR. LIPTAI KÁLMÁN az egyetem rektora a pénz szerepéről, 

fontosságáról beszélt, s elmondta, hogy örömmel adnak otthont a konferenciának. A pénzzel, - 

mint különleges dologgal – mindenki másképpen gazdálkodik. A pénzügyek bonyolult 

dolgok, de a pénzzel sok minden létrehozható. A témát szeretettel ajánlotta mindenkinek. 

 

 

A konferencia levezető elnöke DR. TÓTH GERGELY rámutatott, hogy a MNB 

PADA Alapítvány nélkül a mai program nem jöhetett volna létre. Felkérte DR. FERKELT 

BALÁZST a Magyar Nemzeti Bank Oktatási Igazgatóság igazgatóját előadásának 

megtartására ”A Magyar Nemzeti Bank új gondolkodásmódja és programja” címmel. 

Az előadó szólt arról, hogy a MNB mivel tudja segíteni az oktatást, ami a MNB társadalmi 

felelősségvállalásából és stratégiájából adódik. 

A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy pl. a Bank of England képző központot 

működtet, a Deutsche Bundesbank  saját felsőoktatási intézményt hozott létre. 

A MNB sokféleképpen segíti az oktatás korszerűsítését: önálló felsőoktatási intézményeket 

támogat; együttműködési megállapodásokat köt velük; részt vállal a tananyag-fejlesztésben; 

támogatja a doktori képzést, a hátrányos helyzetben lévőket; MNB tanszék is létrejött; 

speciális szakembereket von be az oktatásba; neves külföldi előadókat hoz; részt vesz a duális 

képzésben; támogatja a hosszú távú közgazdasági képzést; Keleti Üzleti Akadémiát, MNB 

Kiválósági Ösztöndíj Programot hozott létre (több mint 1000 ösztöndíjat osztanak ki évente); 

igyekeznek enyhíteni a magyar felsőoktatás fővárosi koncentráltságát;  kibővítették a MNB 

gyakornoki programját; Nyári Egyetemet rendeznek a budapesti Corvinus Egyetemen. 

Több nagyvárosban megszervezték a „70 éves a forint” vándorkiállítást. 

Végezetül szólt a MNB Oktatási Igazgatóság középtávú céljairól: új pénzmúzeum 

létrehozása; a MNB Oktatási és Tudományos kör Egyesület tagságának bővítése; tananyag és 

tantárgy fejlesztések; a MNB kiválóság ösztöndíjprogramjának kiterjesztése a határon túlra is. 

 

 

A második előadó PROF. DR. LENTNER CSABA a  Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem egyetemi tanára, a GTTSZ elnökhelyettese „Az újjászervezett magyar állam 

közpénzügyi rendszere” címmel tartott előadást. 

Kifejtette, hogy a magyar állam pénzügyi rendszerét – az eltérő gazdasági múlt és fejlődés 

miatt – nehéz más országokkal összehasonlítani. A kormányokba vetett társadalmi bizalom 

2009-re megrendült. 2010 előtt Magyarországon a kormányba vetett bizalom Európában a 
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legalacsonyabb volt.  2008 öszére globális válság alakult ki. Az államadósság finanszírozása 

kívülről történt és drága volt. Más gazdaságpolitika kellett. Magyarország 2010-től  un-

ortodox (nem hagyományos) gazdaságpolitikát folytat. 

 

 

 Strukturális reformok nélkül középtávon nem érhető el a fenntartható GDP növekedés., a 

magas foglalkoztatási szint és pénzügyi egyensúly. De a reformok az első években többet 

visznek, mint hoznak. Vagy hitelből, vagy megszorító programokból, vagy tehermegosztással 

kell a reformhoz pénzügyi forrást biztosítani. Az ortodox, hagyományos válságkezelés 

lényege: a piac oldja meg a problémákat, az állami szerepvállalás csökkenjen. A strukturális 

reformok + a megszorító programok kudarchoz vezetnek (nő az államadósság, csökken a 

foglalkoztatottság, csökkenek a munkabérek, a nyugdíjak, s mindezek politikai instabilitást 

eredményeznek (Görögország, Olaszország, Spanyolország). A magyar modell a 

tehermegosztáson alapszik, s megőrzi a politikai stabilitást (nőtt a foglalkoztatottság, 

csökkentek a jövedelemadók, emelkedtek a reálbérek). A válság előtt egy cél, egy eszköz volt, 

a jegybank az árstabilitásért felelt. A válság után több cél és több eszköz van a MNB 

politikájában. Egyszerre kell segítenie az árstabilitást, a pénzügy stabilitást,  a gazdasági 

növekedést, a költségvetési egyensúlyt és a külgazdasági egyensúlyt. Az új magyar 

állampénzügyi rendszerben konszolidálni kellett a központi költségvetést, a 

társadalombiztosítást, az önkormányzatokat, a devizában eladósodott lakosságot, vállalatokat. 

 Eredmény: a költségvetési egyensúly helyreállt. 2010-től 10%-kal csökkent a GDP arányos 

államadósság és előtérbe került annak belső, forint finanszírozása. Az új típusú állampénzügyi 

rendszerben a monetáris és fiskális politika is  az állampénzügyi rendszer része. (alacsony lett 

az MNB alapkamat, erősödött az önfinanszírozás, ami 1600 milliárd Ft összegű 

kamatmegtakarítást eredményezett). Ehhez  új típusú gondolkodás, társadalmi legitimáció is 

kellett. Mögöttünk van a válság. Az eredményeket meg kell őrizni, amiben nagy szerepe van a 

közgazdasági oktatásnak. A 10 éves magyar gyakorlatot oktatni kell. 

 

 

DR. VERECZKEY ZOLTÁN a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagja 

előadásában „következtetéseket vont le a patrióta gazdaságpolitika eredményeiből a jövő 

teendőire”. 

Elmondta, hogy a közgazdasági dogma-döntések korát éltük, éljük. A liberálisok szerint a 

globalizáció ellen nem lehet tenni. Létezik a globális kényszerítő hatalom (pl. fogyasztási 

kényszer, az IMF a gazdaságpolitikai irányítást is átveszi),valamint a globális értelmező 

hatalom (érdek, érték média). Dogmatikus felfogás az integrációról, hogy az egy gondolkodó 

és bölcs intézmény (a nagyok tekintettel vannak a kicsikre). Szerinte ezek nem igazak. 

Az Európai Unióról az a véleménye, hogy abba jogi hátrányokkal léptünk be (korlátozták a 

munkaerő szabad áramlását), és mindig is kétsebességes volt. A konvergencia nem volt 

erőteljes. 

Összeadva a hazai költségeket (uniós tagdíj, elmaradt vámbevételek, Eu támogatás külker. 

mérleg rontó hatása, a csatlakozásból eredő egyéb vagyoni hátrányok, a kiáramló hazai 

munkaerő képzési költsége) többet tesznek ki, mint az uniós források. 

További dogmák: az állam rossz tulajdonos; az MNB csak az inflációért felel, ha az MNB 

csökkenti az alapkamatot bedől a forint. A tények szerint ezek sem igazak. 

 Mi folyik a világban? Háború a nemzetállam ellen: globalizáció, integráció (regionalizmus; 

adósság csapda; migráció). De csak a nemzeti önállóság mellett lehet ígérni. Magyarországon 

az állam bruttó adósságállománya csökkent, a fejlett tőkés országokban (pl. Japán, 

Olaszország, USA Franciaország, Kanada Anglia) nőtt. 

Ajánlás a jövőre: erős nemzeti érdek érvényesítésre van szükség. 
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Feladatunk   a gazdasági függőség csökkentése, az államadósság csökkentése, az energia 

szektor diverzifikációja, a külkereskedelmi aktivitás, a hazai munkaerő védelme, az önálló 

adópolitika fenntartása, a fejlesztési források hatékony felhasználása. 

Több kényes témában is van teendő: szükséges a valódi klímavédelem; a szegény 

országokban születésszabályozás; expanzív befektetések a harmadik világban; 

A népesség növekedése a világ fő régióiban egyenetlen. Európa a világ népességének 8%-át, a 

globális termelés 25%-át adja, miközben a világon kifizetett összes szociális juttatásnak 50%-

át osztja ki. Ezt nem lehet fenntartani. 

Üzenet a mai fiataloknak: tanulják meg az információ-áradat kezelését; az értelem vezesse 

őket, de jó, ha azt az érzelem is diktálja! 

 

 

A konferencia levezető elnöke DR. TÓTH GERGELY felkérte „ Az államháztartás 

szerepe az országok versenyképessége vonatkozásában” témájú korreferátumának 

megtartására DR CSORBA LÁSZLÓT az EKE adjunktusát. 

Az előadó a versenyképesség főbb sajátosságairól szólt: a versenyképesség fogalmáról; az 

állam funkcióiról (szabályozás,stabilitás,allokáció,redisztribúció). Elmondta, hogy miért 

fontos az államháztartás működése az állami funkciók teljesülése szempontjából. Az 

államháztartás jó, vagy rossz irányba is „torzíthatja” a gazdaság, a társadalom működését. 

Magyarország a versenyképességi rangsorban a 60. helyen áll.( egy évvel ezelőtt 69. volt, de 

volt már 24. is). A ranglista élén Svájc, USA, Szingapur Hollandia, Németország állnak. 

Ausztria a 18., Csehország a 31., Bulgária a 49., Szlovákia 59., Románia a 68.helyen áll. 

Beszélt a főindex (60.) 12 alappilléréről és azok alindexeiről. Kiemelte ezek közül a 

jogállamiságot, amelyben Magyarország nem áll a legjobb helyen, valamint az infrastruktúrát, 

amelynek fejlesztése hosszú időt vesz igénybe. A kormányzati költségek hatékonysága terén a 

108. , az átláthatóság vonatkozásában a 125., a költségvetési egyensúly tekintetében a 45. 

helyen, az államháztartás eladósodottsága terén  a 108.helyen állunk. A vállalat vezetők 

körében végzett felmérés szerint nem állunk jól a korrupció tekintetében. 

Összegzésként: Az államháztartás vonatkozásában a szabályok nem megfelelőek; A gyenge 

szabályozottság miatt nagyok a működési,fenntartási veszteségek; Sérül a stabilitási, az 

allokációs és a redisztribúciós funkció. 

Ezek megoldása a jövő fontos feladata. 

  

 

  Az előadások után a konferencia résztvevői FÓRUM keretében kérdést is intéztek az 

előadókhoz, amelyre az MNB igazgatója válaszolt. 

 

 

  A zárszóban DR. CSÁFOR HAJNALKA az EKE GTK dékánja, intézetigazgató 

megköszönte, hogy az egri egyetem is bekapcsolódhatott a konferencia sorozatba.. A 

hallgatók sok információt kaptak. Az egri egyetem (korábban főiskola) több évtizede részt 

vesz a közgazdász-tanár képzésben, Ma 5. alapszakon képeznek közgazdász hallgatókat 

magyar és angol nyelven. Erre a jövőben is nagy figyelmet fordítanak. 

 

 

Végül DR TÓTH GERGELY  levezető elnök  megköszönte  a színvonalas 

előadásokat, a rendezők munkáját és  a vendéglátást. 

 
                                                                                                 Miklós Imre s.k. 

                                                                     a GTTSZ Észak-magyarországi Regionális Szervezetének elnöke     
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Százharminchetedik előadás és vita:  

„Fenntartható Hulladékgazdálkodás” 
A GTTSZ Fenntartható Fejlődés Tagozata konferenciája. 

(2018. április 18., Budapest) 

 

A konferencia helyszíne: 

HUHA Fővárosi Hulladékhasznosító Mű 

 

A rendezvény programja: 

Megnyitó: KÉKESI MÁRTON főtitkárhelyettes, a GTTSZ Fenntartható Fejlődés 

Tagozatának koordinátora, a konferencia levezető elnöke 

 

Előadások: 

 „Hulladékgazdálkodás múltja” 

Előadó: REINIGER RÓBERT vezető szakértő, ny. igazgató, Deloitte Magyarország 

 

„Hulladékgazdálkodás jelene” 

Előadó: MARKÓ CSABA szakmai igazgató, Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók 

Szövetsége 

 

„Hulladékgazdálkodás jövője” 

Előadó: DR. BARTUS GÁBOR titkár, Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsa 

 

„Hulladékhasznosító mű bemutatása” 

Előadó: SÁMSON LÁSZLÓ hulladékkezelési igazgató, FKF Nonprofit Zrt. 
 

Korreferátum: 

Előadó: VÁRKONYI SÁNDORNÉ, GTTSZ Fenntartható Fejlődés Tagozata elnökhelyettese 

 

Kérdések, hozzászólások 

 

Zárszó. A konferencia értékelése: KÉKESI MÁRTON, a konferencia levezető elnöke 

 

A konferencia a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja 

támogatásával valósult meg. 

 

Közreműködő: 

Zöld Áramlat Alapítvány 
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A KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA 
 

 A konferencia helyszíne a Fővárosi Hulladékhasznosító mű konferencia terme 

volt, ahol már az előadás kezdete előtt a hallgatóság képet kaphatott a hulladék égetés 

technológiájáról. A teremben kamerák segítségével, folyamatosan figyelemmel lehet kísérni a 

technológiai folyamatok legfontosabb fázisainak állapotát, történéseit. Ezenkívül egy 

folyamatábra is látható a teremben, amely bemutatja az egyes lépéseket illetve az ezekhez 

tartozó berendezések ábráit.  A résztvevők egy része szervezetten, busszal érkezett az Óbudai 

Egyetemről.  

 

 Elsőként REINIGER RÓBERT vezető szakértő, a „Hulladékgazdálkodás 

múltja” c. előadását tartotta meg, melynek alcíme: „A mindent lerakástól a körforgásos 

gazdaságig”. Előadásában érzékletesen mutatta be, hogy ez a problémakör állandó kísérő 

jelensége a civilizációnknak és a technika fejlődésével párhuzamosan egyre komolyabb 

feladat elé állítja az ezzel foglalkozó szakembereket. A hazai rendelkezések, a szabályozás 

múltbéli elemeit bemutatva kitért arra is, hogy ez miként hat a mai viszonyokra a 

szakterületen. A felelőtlen hulladék lerakás veszélyeit: a Nyíregyháza melletti „Ököri tó” 

degradációjának példáján mutatta be. A jövőbeni kilátásokat értékelve felhívta a figyelmet 

arra, hogy az un. lineáris gazdaságról a körforgásos gazdaságra szükséges átállnunk. 

 

  A következő előadást MARKÓ CSABA a Környezetvédelmi Szolgáltatók és 

Gyártók Szövetségének szakmai igazgatója tartotta a „Hulladékgazdálkodás jelene” címmel. 

A hatályos hulladék törvényt és keretirányelvet illetve az ehhez kapcsolódó részletes 

szabályozást mutatta be. Megjegyezte, hogy túlságosan gyakoriak a módosítások és ez nem 

tesz jót a jogbiztonságnak és a szakmai alkalmazásnak.  Előadásának következő témája a 

környezetvédelem hazai szervezeti rendszerének átfogó és részletes bemutatása volt. 

Részletesen bemutatásra kerültek továbbá az újdonságok a keret-irányelvben, illetve a 

hulladék-lerakással kapcsolatos szakmai fejlődés is.  

 

 A „Hulladékgazdálkodás jövője” téma előadója DR. BARTUS GÁBOR, 

Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsa titkára volt. Előadásában a globális gazdasági 

szcenáriók illetve gazdaságfilozófiai elképzelések és a környezetvédelem, a fenntartható 

fejlődés kapcsolatát elemezte. Kifejtette, hogy a jövőben csökkenteni szükséges azt az 

anyagmennyiséget, amelyet áramoltatunk a termelés és szolgáltatás végzése során. Ennek az 

egyszerűen hangzó megállapításnak illetve kívánalomnak a megoldása hosszabb távon sem 

egyszerű feladat, állami szerepvállalás esetén sem.  Szerepe lehet ebben a civil 

szervezeteknek és az egyéni kezdeményezéseknek is.  

 

 Ezután következett a „Hulladékhasznosító mű bemutatása” c. előadás illetve a 

konferencia résztvevői SÁMSON LÁSZLÓ igazgató vezetésével megtekinthették a 

hasznosító művet. Az előadásban elhangzott, hogy magyarországi viszonylatban egyedülálló a 

tevékenységük, tekintve, hogy több mint 1,7 millió lakos kiszolgálását végzik, valamint az 

égetés mellett van egy un. újrahasználati központjuk is. Ezen túlmenően a környezeti 

szemléletformálást is fontosnak tartják, különösen a fiatalok körében. Az égető mű a 

megtermelt villamos energiát betáplálja a hálózatba illetve a termelt hő a budapesti távhő 

szolgáltatási rendszerhez kapcsolódik.  
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Végezetül VÁRKONYI SÁNDORNÉ a GTTSZ Fenntartható Fejlődés tagozatának 

elnökhelyettese korreferátumában a települési szilárd hulladékgazdálkodás - rendszer szintű - 

megközelítéséről tartott előadást a szemléletformálás jelentőségéről és a szakirányú felsőfokú 

képzés hazai helyzetéről.  

 

                                                                                                  Kékesi Márton s.k. 

                                                                          a GTTSZ főtitkárhelyettese,  

a Fenntartható Fejlődés Tagozat koordinátora 

 

 

Az előadásokról készített videofelvételek és prezentációk megtekinthetőek a Szövetség 

www.gttsz.hu honlapján. 

 

 

 

 

 

Százharmincnyolcadik előadás és vita:  

„A közpénzügyi gondolkodás megújítása a közgazdaságtan és  

az oktatás korszerűsítése révén” 
(2018. április 20., Szeged) 

 

A konferencia helyszíne: 

Szegedi Tudományegyetem 

 

 

A rendezvény programja: 

Megnyitó: PROF. DR. KROÓ NORBERT akadémikus, elnökhelyettes, GTTSZ  

 

Köszöntő: DR. KOVÁCS PÉTER dékán, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi 

Kar 

 

Levezető elnök: DR. TÓTH GERGELY Ph.D. főiskolai tanár, Wekerle Sándor Üzleti 

Főiskola 

 

Előadások 

„A Magyar Nemzeti Bank új gondolkodásmódja, programja és oktatáspolitikája” 

Előadó: DR. FERKELT BALÁZS Ph.D. igazgató, Magyar Nemzeti Bank Oktatási 

Igazgatóság 

 

„Az újjászervezett magyar állam közpénzügyi rendszere” 

Előadó: PROF. DR. LENTNER CSABA egyetemi tanár, a GTTSZ elnökhelyettese (NKE 

intézetvezető) 

 

„Következtetés a patrióta gazdaságpolitika eredményeiből a jövő teendőire” 

Előadó: DR. VERECZKEY ZOLTÁN elnökségi tag, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

 

 

 

http://www.gttsz.hu/
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Korreferátumok 

„A szabályalapú költségvetés, mint fenntarthatósági tényező az államháztartás működésében. 

A magyar tapasztalatok” 

Előadó: PROF. DR. KOVÁCS ÁRPÁD egyetemi tanár, SZTE Gazdaságtudományi Kar 

 

„A gazdasági képzés kihívásai Szerbiában” 

Előadó: DR. SZLÁVICZ ÁGNES egyetemi rendkívüli tanár, Újvidéki Egyetem 

Közgazdasági Kar, Szabadka 

 

FÓRUM (kérdések, válaszok, vita) 

Vezeti: DR. TÓTH GERGELY főiskolai tanár 

 

Zárszó. A konferencia értékelése 

DR. KOVÁCS PÉTER dékán, SZTE Gazdaságtudományi Kar 

 

 

A rendezvény támogatója: 

Pallas Athéné Domus Animae (PADA) Alapítvány 

 

 

A rendezvény közreműködője: 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

 

 

Az előadásokról készített videofelvételek és prezentációk megtekinthetőek a Szövetség 

www.gttsz.hu honlapján. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.gttsz.hu/
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A KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA 

 

 

 

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

előadás- és vitasorozat százharmincnyolcadik konferenciáját A közpénzügyi gondolkodás 

megújítása a közgazdaságtan és az oktatás korszerűsítése révén címmel rendezte meg a 

Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ) és a Szegedi 

Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara (SZTE GTK) 2018. április 04-én Szegeden. A 

konferencia védnöke PROF. DR. SZABÓ GÁBOR akadémikus, rektor volt.  

 

KROÓ NORBERT akadémikus, a GTTSZ elnökhelyettesének és KOVÁCS 

PÉTER, a kar dékánjának köszöntője után FERKELT BALÁZS „A Magyar Nemzeti Bank 

új gondolkodásmódja és programja” című előadásában az MNB oktatástámogató szerepét, 

célkitűzéseit és programjait mutatta be.  

 

LENTNER CSABA egyetemi tanár „Az újjászervezett magyar állam közpénzügyi 

rendszere” című előadásában a mai magyar gazdaságpolitika eszköztáráról, a korábbi évektől 

eltérő megoldásairól és eredményeiről beszélt. 

 

DR. VERECZKEY ZOLTÁN, a Pest-Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke  

„Következtetés a patrióta gazdaságpolitika eredményeiből a jövő teendőire” című előadásában 

a világban folyó folyamatokat, aktuális kihívásokat taglalta. 

Három előadás után két koreferátumot hallgathattak meg az érdeklődők.  KOVÁCS 

ÁRPÁD az SZTE GTK emeritus professzora „A szabályalapú költségvetés, mint 

fenntarthatósági tényező az államháztartás működésében. A magyar tapasztalatok” című 

előadásában a költségvetés és a fenntarthatóság aktuális kérdéseit feszegette.  

 

Végezetül SZLÁVICZ ÁGNES, az Újvidéki Egyetem Közgazdasági Karának 

egyetemi docense „A gazdasági képzés kihívásai Szerbiában” című előadásában a főbb 

szerbiai gazdasági képzőhelyeket és profiljukat mutatta be, kitérve a vajdasági gazdasági 

oktatás főbb kihívásaira.  

 

Az előadásokat rövid fórum követte DR. TÓTH GERGELY főiskolai tanár 

vezetésével, majd KOVÁCS PÉTER összegezte a napot. Kitért arra, hogy nagyon jó, hogy a 

rendezvényen oktatók, hallgatók, az üzleti szféra szereplői is megjelentek, így lehetőség 

nyílik arra is, hogy megbeszéljük ki, mit gondol a közgazdászképzésről. a gazdaságpolitika 

eszköztárának, a különböző megoldásoknak és hatásainak vizsgálatakor fontos a 

fenntarthatóság és a hosszú távú hatások vizsgálata. A különböző megoldások közgazdasági 

képzésekben való megjelenése fontos, ugyanakkor azt, hogy mi és hogyan jelenik meg az 

oktatásban az mindannyiunk felelőssége.   

 

 

 
                                                                                                 Dr. Kovács Péter s.k. 

                                                                     a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának 
                                                                                                        dékánja     
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Százharminckilencedik előadás és vita:  

„Paks II. – Érvek/Ellenérvek”  
(Ha van áram, minden van; de mi van, ha nincs…?) 

A GTTSZ Energiatagozata konferenciája. 

(2018. április 25., Győr) 

 

A konferencia helyszíne: 

Győr MJV Városháza 

 

A rendezvény programja: 

Megnyitó: VALENTA LÁSZLÓ elnök, GTTSZ  

Köszöntő: DR. SOMOGYI TIVADAR alpolgármester, Győr MJV Polgármesteri Hivatal  

Moderátor: HATVANI GYÖRGY elnök, GTTSZ Energiatagozat  

 

Előadások: 

 „Paks II. hosszú távú szerepe a magyar energetikában, az Atomerőmű fejlesztési projekt 

jelenlegi helyzete” 

Előadó: PROF. DR. ASZÓDI ATTILA államtitkár, ME Államtitkárság 

 

„Paks II. projekt a nukleáris biztonsági hatóság szemszögéből” 

Előadó: FICHTINGER GYULA főigazgató, Országos Atomenergia Hivatal 

 

„A radioaktív hulladékok kezelésének kérdései (jelenlegi tárolók, kutatások, stb.)” 

Előadó: DR. KEREKI FERENC igazgató, Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. 

(RHK) 

 

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

 

Közreműködő: 

Győr MJV Polgármesteri Hivatal 

Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége 

 

 
 
Az előadásokról készített videofelvételek és prezentációk megtekinthetőek a Szövetség 

www.gttsz.hu honlapján. 

 
  
 

 

 

 

 

http://www.gttsz.hu/
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A KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA 
 

 A konferencia első előadója, DR. ASZÓDI ATTILA a Paksi Atomerőmű 

kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár, a konferencia mottójára fokuszálva ismertette 

az EU, valamint Magyarország erőművi kapacitásainak jelenlegi állapotát és középtávon 

várható helyzetét. Az EU tagállamaiban üzemelő erőművi blokkok közel 600.000 MW 

összkapacitásából 150.000 MW teljesítényű gépegység életkora meghaladja a 40 évet. Ez azt 

jelenti, hogy az elkövetkező 15 évben a jelenlegi termelő kapacitások mintegy 25%-a kiesik. 

 A magyar helyzet ennél még rosszabb, 2030-ig a jelenlegi termelő kapacitások több, 

mint háromnegyede – mintegy 6000 MW összteljesítményű gépegység- vár selejtezésre. Már 

jelenleg is a hazai vilamosenergia felhasználás több, mint 30%-át importból fedezzük, 

miközben az áramfogyasztás folyamatosan nő. Az ebből származó ellátási problémák 

elkerülésének egyetlen módja: új erőművet kell építeni. A primer energiahordozókban 

szegény Magyarország számára plauzibilis választás az atomerőművi kapacitás hosszútávú 

fenntartása.  

 Előadása második felében ismertette a Paks II. Projekt jelenlegi helyzetét. 

 Elkezdődött a helyszínen a kiszolgáló infrastruktúra létesítésének előkészítése, első 

ütemben a felvonulási terület kialakítása. Itt majd mintegy 8000 ember fog dolgozni, 1 Millió 

tonna betont kell “gyártani”, a blokkokhoz tartozó gépek és készülékek összeállítását is itt kell 

majd elvégezni. 

A finisbe érkezik a létesítési engedélykérelem összeállítása. 

 

 FICHTINGER GYULA, az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) főigazgatója 

előadásában részletesen ismertette a hivatal jogállását és fő feladatait. Ezek alapján világossá 

vált, hogy a vonatkozó nemzetközi egyezmények, az EU Irányelvek és a hazai jogszabályok 

alapján összeállított követelmény- rendszer szigorú betartatásával, érvényesülésük folyamatos 

ellenőrzésével garantálhatja az OAH a létesítendő atomerőmű biztonságát. Csak e-

követelményeknek való maradéktalan megfelelés esetén adja majd ki a Hivatal a Paks II. 

Létesítési Engedélyét, majd a próbaüzemi tapasztalatokat is figyelembe véve az erőmű 

Üzemeltetési Engedélyét. 

 

 DR. KEREKI FERENC a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK) igazgatója 

előadásában hangsúlyozta, hogy bár a hazánkban évente keletkező 3500 Millió tonna hulladék 

elenyészően kis hányada a 70 tonna nukleáris hulladék, azonban ez utóbbiak rendkívül 

veszélyes volta miatt kiemelten gondos és szigorúan szabályozott hosszútávú kezelését kell 

biztosítani. Az atomerőműben keletkező kis- és közepes aktivitású nukleáris hulladékok 

kezelését végzi az RHK a Bátaapátiban létesített tárolóban, amely be tudja majd fogadni az új 

atomerőművi blokkokban keletkező ilyen hulladékokat is. 

 Szakembereik, a nemzetközi tapasztalatokra is támaszkodva, folyamatosan finomítják 

a tárolási technikákat, ezzel is növelve a tároló kapacitásának jobb kihasználhatóságát.  

 A nagyaktivitású hulladékok: a kiégett üzemanyagkazetták tárolása jelenleg az 

Atomerőmű területén létesített átmeneti tárolókban történik, teljes biztonsággal. A kiégett 

kazetták végleges tárolása még sehol nem megoldott, ilyen tároló üzembehelyezése a nagy 

nukleáris erőművi kapacitásokkal rendelkező európai országok közül Svédországban, 

Finnországban és Franciaországban előreláthatóan 2020-2025 körül várható. A hazai végleges 

tároló kialakítása 2050 körül válhat szükségessé. 

                                                                                                  Hatvani György s.k. 

                                                                          a GTTSZ Energiatagozatának elnöke  
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A 2017. NOVEMBERI HÍRLEVÉL 

MEGJELENÉSE ÓTA ELTELT IDŐSZAK 

EGYÉB KONFERENCIÁI 
 

 

„BIZTONSÁGPIAC 2017-2018”  

V. KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS  
FEBRUÁR 6-ÁN 

 

 
A konferencia szervezői: GTTSZ, MRTT, Biztonságpiac Média és Kiadó Kft. 

 

A konferencia helyszíne: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

A konferencia fővédnökei: DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter és  

       DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi miniszter  

 

A konferencia védnöke: PAPP KÁROLY r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány 

 

A konferencia társelnökei: VALENTA LÁSZLÓ, DR. JANZA FRIGYES ny. r. vezérőrnagy és  

       RADVÁNYI RÓBERT. 

 

 

A rendezvény programja: 

Megnyitó, köszöntők: DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár, BM 

             SULYOK JÁNOS védelemgazdaságért felelős h. államtitkár, HM  

 

Fókuszpontok az állami szegmensben 2013–2018-ban  
Moderátor: DR. CHRISTIÁN LÁSZLÓ r. ezredes – NKE  

A pódiumbeszélgetés résztvevői  

• ORFK – DR. KINCSES ILDIKÓ r. dandártábornok  

• NKE RTK – DR. JANZA FRIGYES ny. r. vezérőrnagy 

• AH – DR. KOVÁCS ZOLTÁN nb. dandártábornok, főigazgató-helyettes  

• BM OKF – DR. BÉRCZI LÁSZLÓ tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő  

• FÖRI – HERMANN GÁBOR igazgatóhelyettes  

 

A hadi- és védelmi ipar jövője  
Moderátor: ZSITNYÁNYI ATTILA MVSZ elnök  

A pódiumbeszélgetés résztvevői  

• NKE – DR. NÓGRÁDI GYÖRGY biztonságpolitikai szakértő  

• HM EI Zrt. – MÓRÓ LAJOS vezérigazgató  

• HM-VTKK – FILÓTÁS ISTVÁN GYÖRGY dandártábornok 

• MVSZ – SZABÓ ENDRE elnökhelyettes  

• BM Heros – RAJNAI ATTILA vezérigazgató  
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IT-innovációk, adatvédelem, információbiztonsági trendek Magyarországon  
Moderátor: DR. KRASZNAY CSABA – NKE  

A pódiumbeszélgetés résztvevői  

• NKI – DR. BENCSIK BALÁZS igazgató  

• Hungarocontrol – NAGY RÓBERT főosztályvezető  

• NAIH – DR. ESZTERI DÁNIEL adatvédelmi szakértő  

• T-Systems – KELETI ARTHUR biztonsági igazgató  

• EY – ZALA MIHÁLY kiberbiztonsági igazgató  

 

A biztonság fejlődése, emberi erőforrások, oktatás és képzés  
Moderátor: DR. TÁLAS PÉTER – NKE  

A pódiumbeszélgetés résztvevői  

• CyberServices Zrt. – MÁDI-NÁTOR ANETT kiberbiztonsági szakértő  

• BM – KRAUZER ERNŐ c. r. ezredes főosztályvezető-helyettes  

• SZVMSZK – DR. FIALKA GYÖRGY elnök  

• HMEI – VÁRADI IBOLYA, a humán divízióigazgatója  

• NKE – DR. CHRISTIÁN LÁSZLÓ r. ezredes tanszékvezető  

 

Zárszó: 

DR. KOVÁCS PÉTER dékán, SZTE Gazdaságtudományi Kar 

VALENTA LÁSZLÓ, DR. JANZA FRIGYES ny. r. vezérőrnagy és RADVÁNYI RÓ-

BERT 
 

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ), a Magyar 

Rendészettudományi Társaság (MRTT) és a Biztonságpiac Kft. immár ötödik alkalommal 

rendezte meg a Biztonságpiac Konferencia és Kiállítást, ahol az állami szervezetek és a 

magánbiztonsági piac meghatározó vezetői értékelték hazánk biztonságának aktuális helyzetét és 

annak különböző aspektusait az elmúlt öt év, illetve a 2018-as esztendő eseményeinek tükrében. 

A korábbi konferenciák sikerére és a pozitív szakmai fogadtatására tekintettel a szervezők – a 

GTTSZ, az MRTT és a Biztonságpiac Kft. – a 2017-es konferenciához hasonlóan ismét 

eszmecserére invitálták a biztonsági ágazat és a védelmi ipar szereplőit, valamint az egyes témák 

iránt érdeklődő állami és civil szféra képviselőit. 

 

Az V. Biztonságpiac 2018 konferencián a belügyi és a honvédelmi tárca, a rendőrség, a 

katasztrófavédelem, valamint a magánbiztonsági ágazat vezetői és döntéshozói elemezték az 

elmúlt év magán-, civil és közbiztonsággal kapcsolatos eseményeit, aktuális trendjeit és kilátásait.  

 

Az előadásokról készített videofelvételek megtekinthetőek a Szövetség www.gttsz.hu 

honlapján. 

 

  

http://www.gttsz.hu/
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 „A KÖZPÉNZÜGYI GONDOLKODÁS MEGÚJÍTÁSA  

A KÖZGAZDASÁGTAN ÉS A RENDÉSZETI OKTATÁS 

KORSZERŰSÍTÉSE RÉVÉN”  
A GTTSZ HON- ÉS RENDVÉDELMI/RENDÉSZETI SZERVEK 

TAGOZATÁNAK KONFERENCIÁJA MÁRCIUS 21-ÉN 
 

 

A konferencia helyszíne: 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 

 

A rendezvény programja: 

Megnyitó: VALENTA LÁSZLÓ ny. dandártábornok elnök, GTTSZ  

 

Köszöntő: DR. habil. BODA JÓZSEF ny. nb. vezérőrnagy, dékán (NKE 

Rendészettudományi Kar) 

 

Levezető elnök: DR. JANZA FRIGYES ny. vezérőrnagy, főtitkár (MRTT) 

 

Előadások 

„A Magyar Nemzeti Bank új gondolkodásmódja, programja és oktatáspolitikája” 

Előadó: DR. WINDISCH LÁSZLÓ alelnök (Magyar Nemzeti Bank) 

 

„Az újjászervezett magyar állam közpénzügyi rendszere, különös tekintettel az ország 

biztonsági kérdéseire” 

Előadó: PROF. DR. LENTNER CSABA egyetemi tanár, a GTTSZ elnökhelyettese (NKE 

intézetvezető) 

 

„Következtetés a patrióta gazdaságpolitika eredményeiből a jövő teendőire” 

Előadó: DR. VERECZKEY ZOLTÁN elnökségi tag (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara) 

 

 „A nemzetközi terrorizmus pénzügyi háttere” 

Előadó: DR. habil. KIS-BENEDEK JÓZSEF Ph.D. ny. ezredes, c. egyetemi tanár (NKE) 

 

Zárszó 

SZŐKE IRMA h. államtitkár (BM), a GTTSZ Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek 

Tagozatának elnöke 

 

 

A rendezvény támogatója: 

Pallas Athéné Domus Animae (PADA) Alapítvány 

 

A rendezvény közreműködői: 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 

Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) 

Magyar Rendészettudományi Társaság (MRTT) 

 

 

Az előadásokról készített videofelvételek és prezentációk megtekinthetőek a Szövetség 

www.gttsz.hu honlapján. 

http://www.gttsz.hu/
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A konferencia összefoglalója: 

 
A konferenciát VALENTA LÁSZLÓ ny. dandártábornok, a GTTSZ elnöke nyitotta 

meg, majd DR. BODA JÓZSEF ny. nb. vezérőrnagy köszöntötte a konferencia népes 

hallgatóságát. 

 

DR. JANZA FRIGYES ny. vezérőrnagy, a konferencia levezető elnöke 

bevezetőjében méltatta a konferencia aktualitását, napjaink pénzügyi-gazdasági elméleti és 

gyakorlati kérdéseinek, legfőképpen az oktatásban való megjelenítésének szükségességét. 

Köszönetét fejezte ki a neves előadóknak, hogy elfogadták a meghívást. 

 

DR. WINDISCH LÁSZLÓ MNB alelnöknek a „MNB új gondolkodásmódja, 

programja és oktatáspolitikája” című előadása a 2008-as gazdasági világválság előtti 

időszaktól napjainkig adott áttekintést a magyar adórendszer, a költségvetés és az 

államadósság helyzetéről, a magyar fiskális és monetáris politika területén bevezetett 

változásokról. Betekintést kaptunk a MNB meghatározó intézkedéseiről az alapkamattal, a 

hitelezéssel, a betétekkel kapcsolatban valamint ezen intézkedések hatásairól. 

Az alelnök úr mielőbbi változást sürgetett a magyarországi pénzügyi kultúra 

lemaradásának helyreállításában, a pénzügyi tudatosság növelésében. 

 
PROF. DR. LENTNER CSABA egyetemi tanár, a GTTSZ elnökhelyettese, NKE 

intézetvezető előadásának középpontjába a gazdasági biztonság kérdéseit helyezte, mint az 

újjászervezett magyar közpénzügyi rendszer kiemelten fontos elemét. Történelmi áttekintése 

során bemutatta a gazdasági biztonság múltbéli és mai jelentése közti különbséget, miszerint 

az alapvető eltéréseket a megváltozott hazai és nemzetközi elvárások okozták, melyek a 

fenntartható növekedés, a társadalmi elosztás, a versenyképesség, az állami feladatok 

finanszírozása, a munkaerőpiac, és a gazdaságpolitikai kockázatok kérdései köré 

csoportosíthatóak. Nemzetközi áttekintésben úgy ítélte meg, hogy Magyarország gazdasága jó 

helyzetben van, de nincs teljes biztonságban. 

 
DR. VERECZKEY ZOLTÁN, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi 

tagja előadásában a patrióta gazdaságpolitikára helyezte a hangsúlyt. Elemezte Magyarország 

és az EU kapcsolatát, különös tekintettel az EU tagságunk árára mint az EU tagdíja, az 

elmaradt vámbevételek, az egyéb vagyoni hátrányok, a kiáramló munkaerő képzés költségei, 

negatív elemek  számszerűen kimutathatóságára. Előadása második részében szó esett olyan 

globális  kérdésekről, mint klímavédelem, demográfiai előrejelzések, születésszabályozás ill. 

ezen kérdések emberi jogi megközelítése. 

 
A záró előadást DR. habil. KIS-BENEDEK JÓZSEF Ph.D.  ny. ezredes, NKE c.  

egyetemi tanárától hallhattuk a „nemzetközi terrorizmus pénzügyi háttere” témakörben. Az 

előadásból több számszerű adatot és új fogalmakat ismerhettünk meg, nevezetesen, hogy a 

terrorszervezetekhez évente mintegy 1,5 trillió dollár folyik be, melyből 115 milliárd a 

„hawala”–nak nevezett árnyék-bankrendszeren keresztül. Növekvő mennyiségű pénzek 

folynak be szimpatizánsoktól és a szervezett bűnözésből, a kábítószer kereskedelemből, az 

emberrablásból és embercsempészetből, védelmi pénzek szedéséből. Összességében, mint 

igen aggasztó, növekvő és széles skálán mozgó az egész világot fokozottan veszélyeztető 

szervezetek munkálkodnak egyre növekvő pénzügyi forrásokkal. 

 



 23 

A zárszót SZŐKE IRMA BM helyettes államtitkártól, a GTTSZ Hon-és 

Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozata elnökétől hallhattuk. Rövid értékelő- 

összefoglalóját követően megköszönte az előadók munkáját és a hallgatóság figyelmét. 

 
Kopasz Jenő s.k. 

ny. mérnök dandártábornok, 

a Tagozat társelnöke 

 

  
 

 

 

SZERVEZETI ÉLET 
 

 

AZ ELNÖKSÉG KIBŐVÍTETT ÜLÉSE  

2017. DECEMBER 12-ÉN 
 

       A GTTSZ az elnök, elnökhelyettesek, főtitkár, főtitkárhelyettesek, Ellenőrző Bizottság 

elnöke és tagjai, valamint meghívott vendégek részvételével kibővített elnökségi ülést tartott. 

 

Napirend volt: 

 Tájékoztató a GTTSZ jelenlegi helyzetéről és várható jövőjéről 

 A 2018/I. féléves munkaprogram-javaslat elfogadása 

Előadók: Valenta László, a GTTSZ elnöke és Szabó Sándor, a GTTSZ főtitkára 

 

Valenta László elnök üdvözölte a megjelenteket. Tájékoztatást adott a Szövetség előtt álló 

2018-as év feladatairól.  

 

Szabó Sándor főtitkár röviden beszámolt a 2017. évi tevékenységről és a 2018/I. féléves 

munkaprogram-javaslatról. 

 

Az ülés résztvevői a tájékoztatóban elhangzottakat egyhangúlag elfogadták és 

felhatalmazást adtak a 2018/I. féléves munkaterv végrehajtására. Végezetül Valenta László 

elnök sok sikert kívánt. 

 

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

            elnök              főtitkár 
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A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TAGOZATÁNAK  

ELNÖKSÉGI ÜLÉSEI 2018. JANUÁR 17-ÉN, MÁRCIUS 14-ÉN 

ÉS MÁJUS 2-ÁN  
 

 

A  Fenntartható Fejlődés Tagozatának Elnöksége január 17-én, március 14-én és 

május 2-án tartotta üléseit. 

 

Az ülések alkalmával előkészítették, megszervezték és kiértékelték a Földművelésügyi 

Minisztérium „Zöld Forrás 2017” pályázata által elnyert támogatás alapján a 2018. április 18-

án megrendezett „Fenntartható Hulladékgazdálkodás” című konferenciát, illetve idén is 

benyújtották kérelmüket a „Zöld Forrás 2018” pályázati kiírásra, melynek keretében újabb két 

konferenciát rendeznének a jövőben. 

 

 
Kékesi Márton s.k. 

a GTTSZ főtitkárhelyettese 

 

 

 

 

 

AZ ÜGYVEZETŐ TITKÁRSÁG ÜLÉSE  

2018. MÁRCIUS 1-JÉN 
 

 

Az ügyvezető titkársági ülésen a Titkárság tagjai vettek részt, továbbá Beke József, a 

GTTSZ tanácsadója. Az ügyvezető titkársági ülés határozatképes volt. 

 

Napirend volt: 

 Beszámoló a GTTSZ jelenlegi helyzetéről 

 A GTTSZ tagozatainak helyzete, megújítása 

 Paks II. Atomerőmű Zrt. tagsági felvétele 

Előadó: Szabó Sándor főtitkár  

Az ülésen a főtitkár beszámolt a Szövetség 2018. I. félévi eddigi eredményeiről. A 

résztvevők megtárgyalták az ez évi beszámoló Közgyűlés előkészítését. A főtitkár beszámolt 

a GTTSZ működő, megújítás alatt álló, valamint a kialakításra kerülő tagozatairól. 

Megtárgyalták a Paks II. Atomerőmű Zrt. tagsági kérelmét. 

 

Az ülés résztvevői a tájékoztatókban elhangzottakat egyhangúlag elfogadták és 

jóváhagyták a Paks II. Atomerőmű Zrt. tagsági viszony létesítésére szolgáló kérelmet. 

 

 

 

Szabó Sándor s.k. 

GTTSZ főtitkára 
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AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜLÉSE  

2018. ÁPRILIS 23-ÁN 

 
Meghívottként jelen volt Beke József, a GTTSZ tanácsadója és Glocz Péterné, a GTTSZ 

könyvelője. 

 

Napirend volt:  „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági 

melléklete (PK-342)” című anyag áttekintése 

 

A tárgyban említett anyag az alábbi jogszabályok alapján készült: 

 az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

 a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 

2011. évi CLXXXI. törvény 

 

A GTTSZ Ellenőrző Bizottsága megvizsgálta a beterjesztett PK-342. számú nyomtatványban foglalt 

számviteli és közhasznúsági adatokat tartalmazó – a 2018. évi beszámoló közgyűlés elé terjesztendő – 

anyagot.  

 

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az anyag megfelel a törvényi előírásoknak, és azt az 

elnökség, valamint a közgyűlés részére elfogadásra javasolja. 

       Lengyel Tibor s.k. 

az Ellenőrző Bizottság elnöke 

 

AZ ELNÖKSÉG ÜLÉSE 2018. MÁJUS 2-ÁN 

 
Az ülésen a GTTSZ elnökségének tagjai vettek részt (elnök, elnökhelyettesek, főtitkár, Ellenőrző Bizottság 

elnöke). Az elnökségi ülés határozatképes volt. 

 

Napirend volt:   

 A májusi beszámoló Közgyűlés napirendjének elfogadtatása; 

 „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági 

melléklete (PK-342)” című anyag áttekintése és jóváhagyása 

 

A tárgyban említett anyag az alábbi jogszabályok alapján készült: 

 az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

 a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 

2011. évi CLXXXI. törvény 

 

Az Elnökség egyhangúlag megszavazta a május 31-én megrendezendő beszámoló Közgyűlés napirendi 

pontjait. 

 

A GTTSZ Ellenőrző Bizottsága a 2018. április 23-i ülésén megvizsgálta a beterjesztett PK-342. számú 

nyomtatványban foglalt számviteli és közhasznúsági adatokat tartalmazó – a 2018. évi beszámoló 

közgyűlés elé terjesztendő – anyagot. Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az anyag megfelel a 

törvényi előírásoknak, és azt az elnökség, valamint a közgyűlés részére elfogadásra javasolta. 

 

Az Elnökség a napirenden szereplő anyagban foglaltakat (mérleg és közhasznúsági melléklet) 

jóváhagyólag tudomásul vette és megbízta Szabó Sándor főtitkár urat, hogy a döntést terjessze a 2018. 

május 31-én tartandó éves beszámoló közgyűlés elé, elfogadásra. 

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

            elnök              főtitkár 
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HÍREK 
 

 

Valenta László elnök és Szabó Sándor főtitkár urak az alábbi fontos szakmai megbeszéléseket 

folytatták a 2018-as év elején: 

 

 Január 24-én DR. WINDISCH LÁSZLÓ úrral, a Magyar Nemzeti Bank alelnökével 

megvitatták a MNB és a GTTSZ elmúlt években végzett közös tevékenységét, elsősorban a 

közgazdaságtan és az oktatás fejlesztésére szervezett országos konferenciákon. E közös 

munkát a következő években tovább bővítik a magyarországi egyetemeken tartandó 

„Pénzügyi gondolkodás megújítása, korszerűsítése” témájú előadás-sorozattal. A GTTSZ 

felajánlja, hogy a MNB által más területeken igényelt szakmai segítségre (oktatás, pénzügy, 

szociális területek) szívesen áll rendelkezésre, szakembereivel, tagozataival az összes 

régióban. Jelenlévők a 2018-2019-es évekre újabb javaslatokkal készülnek. 

 Január 31-én FÜLÖP ATTILA úrral, az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes 

államtitkárával megbeszélték az elmúlt évben megszervezett országos szakmai civil 

konferencia hasznosságát, eredményességét. Egyeztettek a következő években várható és 

folytatódó civil témájú konferenciák szükségességéről, kibővítéséről és lehetőségeiről. Elnök 

úr és főtitkár úr vázolta, hogy a GTTSZ tervei között kiemelt helyet foglal el a Kárpát-

medencei szakmai konferenciák támogatása, szervezése az érintettek széles körű bevonásával. 

Szövetségünk ehhez kéri az EMMI lehetőség szerinti támogatását. Jelenlévők a 2018-2019-es 

évekre későbbi egyeztetést látnak szükségesnek. 

 Február 8-án PARRAGH LÁSZLÓ úrral, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével 

az alábbiakban állapodtak meg. A MKIK és a GTTSZ között már meglévő együttműködési 

megállapodást a 2018-2019-es évekre konkrét munkaprogrammal töltik ki. Ennek során a 

GTTSZ feladatának tekinti a megyei kamarákkal való szakmai és társadalmi együttműködést, 

egymás támogatását. A MKIK áttekinti a következő években ráháruló országos oktatási 

feladatait, és meghatározza a GTTSZ szakembereivel való együttműködési lehetőségeket. A 

két szervezet a jövőben is törekszik közös rendezvények szervezésére. 

 Március 13-án DR. LATORCAI CSABA úrral, a Miniszterelnökség helyettes államtitkárával 

áttekintették az eddigiekben végzett közös tevékenységeiket. Közös véleményük szerint a 

2018-2019-es években bővebb és szakmailag szerteágazóbb lehetőségek vannak előttük. Erre 

biztosítékot tudnak adni a GTTSZ országos hírű szakemberei, megerősödött szakmai tagozatai 

és országos régiós hálózata. Szövetségünk felajánlja szakmai lehetőségeit és egyben kéri a 

Miniszterelnökség lehetőség szerinti támogatását céljaink megvalósítása érdekében. 

Elek Zsuzsa s.k. 
a GTTSZ főtitkárhelyettese 

 

 

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

kettőt már nyertes pályázatként igazoltak vissza. Sikerrel pályáztunk a Nemzeti Együttműködési Alap 

civil szervezetek működési célú, illetve szakmai programjának támogatása tárgyában kiírt 

pályázatokra.  

A Földművelésügyi Minisztérium „Zöld Forrás 2018” kiírására és a Budapest III. kerület 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata civil működési témára beadott pályázatok elbírálás alatt vannak.  
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Szövetségünk képviseltette magát a Magyar Hadtudományi Társaság 2018. március 23-i 

éves küldöttgyűlésén, melyet a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus Dísztermében tartottak.  

A GTTSZ Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozata Elnökségének állandó 

meghívottja, KOCSIS LÁSZLÓ ny.áll. repülőmérnök ezredes, a Magyar Védelmiipari Szövetség 

Felügyelő Bizottságának elnöke részére – akit 2017. októberében a Kőbányai Rendvédelmi Napok 

szervezésében végzett, több éves kiemelkedő munkája elismeréseként a Kőbányai Önkormányzat 

Oklevéllel és Emlékplakettel jutalmazott – a MHTT elnöksége a Küldöttgyűlésen a hadtudományi 

ismeretterjesztő előadások megszervezésében, lebonyolításában folytatott eredményes 

tevékenységének elismeréseként a Magyar Hadtudományi Társaság névre szóló plakettjét 

adományozta. 

 

 

A GTTSZ 2017. december 5-i konferenciáján Valenta László elnök úr felkérésére 

könyvismertető is elhangzott. 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom századik évfordulójának előestéjén – de a dátumtól 

lényegében függetlenül – megjelent a Ruszisztikai Könyvek sorozatának 43. kiadványa. Szerzője: 

PROF. DR. KEMÉNY LÁSZLÓ, a GTTSZ pártoló tagja, a téma jó ismerője A Szovjetunióból a 21. 

század Oroszországáig című munkájában az eurázsiai birodalom utolsó bő negyedszázadának  

történetét vizsgálja, szakmai hozzáértéssel és empátiával. 

Amint azt a címoldal illusztrációja is jelzi, a közel háromszáz oldalas kötet Gorbacsovtól 

Putyinig tekinti át az említett periódus eseményeit, fejleményeit, viharait. A szerző ezzel együtt 

bevezetőjében visszanyúl a korábban Nagy Októberi Szocialista Forradalom elnevezéssel aposztrofált 

időszakig, megállapítva, hogy az azt követő évtizedek tagadhatatlan eredményeit kísérő súlyos 

megpróbáltatások és áldozatok dacára a hatalmas ország talpon maradt. 

Egy recenziónak nem feladata apró részletekbe belemenni, már az is okot adhat az 

elégedettségre, ha sikerül a könyv iránt az olvasó érdeklődését felkelteni. A Szovjetuniótól a 21. 

század Oroszországáig nemcsak az ELTE Ruszisztikai Tanszéke és más tudományos intézmények e 

témakörrel foglalkozó oktatói és hallgatói számára nehezen nélkülözhető forrásanyag, hanem 

mindazokon érdeklődőknek is hasznos, akik személyes okokból, vagy egyszerű kíváncsiságból 

pillantanának bele egy világtörténelmi jelentőségű ország fejlődésének kevésbé ismert részleteibe. 
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MEGEMLÉKEZÉS DR. TÓTH JÁNOS NY. FŐTITKÁR ÚRRÓL 

Ki ne ismerte Dr. Tóth Jánost, a GTTSZ-t 1992-ben megalapító és 2016-ig a főtitkár feladatait ellá-

tó nagyszerű embert. A közelmúltban még csak az aktív munkától való visszavonulása kapcsán születtek 

méltató, elismerő írások. Fájó szívvel vesszük tudomásul, hogy most azonban eljött a végső búcsú ideje… 

Gazdag életpályát tudhat magáénak. Pedagógusi végzettsége alapján, szinte kezdetektől az értelmi-

ségi, az intellektuális környezet problémái, feladatai, azok emberi tényezői foglalkoztatták. Közvetlen kö-

zelről foglalkozott a műszaki-természettudományos felsőoktatás oktatáspolitikai, tudományos és gyakorlati 

témáival. Szívesen és sokat találkozott, tárgyalt egyetemi tanárokkal, professzorokkal, hallgatókkal. Szeret-

ték közvetlenségéért, segítőkészségéért, humanizmusáért. 

A rendszerváltozást megelőző időszak parlamenti képviselőjeként, mint a Kulturális Bizottság tit-

kára, egyik kezdeményezője volt a Széchenyi Díj megalapításának, tevékeny részese az Oktatási Törvény, 

az OTKA törvény megalkotásának, melyeket hosszú éveken keresztül a magyar tudománypolitika és tudo-

mánytörténet egyik legnagyobb jelentőségű törvényének tekintettek. 

A MTESZ főtitkáraként közel másfél évtizeden keresztül foglalkozott a műszaki, természettudo-

mányi és agrárértelmiség és az őket összefogó egyesületek egzisztenciális és működési feltételei javításá-

val, e tudományos szakterületek elismerésének elősegítésével. Erőfeszítései révén is sikerült elérni a mű-

szaki értelmiség hátrányosan megkülönböztető bérpolitikája módosítását. Nemzetközi együttműködési 

törekvései eredményeként, sikerült elérni, hogy a MTESZ szervezésében valósulhatott meg még a rend-

szerváltozás előtt a Magyar Tudósok első világtalálkozója. Világlátott ember volt, aki nemzetközi tapaszta-

latait, kapcsolatait a magyar tudományos élet fejlődésére fordította. Sikeresen vezényelte le a rendszervál-

tozáskor a szakmai és tudományos egyesületek jogi önállóvá válását, és működési feltételeik megteremté-

sét. 

A GTTSZ főtitkáraként nevéhez fűződik a több éven keresztül igen jól működő és jó szakmai kap-

csolatokat eredményező Közép-Európai Mérnökszervezetek Szövetsége létrehozása, valamint a ma már 

200-nál is több rendezvényt eredményező „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban, a globális 

világban?” című konferenciasorozat. 

A munka mellett családja is nagyon fontos volt számára. Egész életét lányának és családjának 

szentelte. Fiának és családjának is sokat segített, nagyon büszke volt rájuk. Szeretett feleségét 2010-ben 

vesztette el, de időskorában további tragédiák is érték, fia és menye tragikusan korai és gyors elvesztésével. 

Így is, illetve romló egészségi állapota mellett, ahogy ereje engedte, segítette a GTTSZ működését, 

tevékenységét. 

Nyugodj békében, kedves János! 

A GTTSZ ELNÖKSÉGE 

 
1929 - 2017 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK 
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TUDOMÁNYOS MELLÉKLET 
 

 

 

Komplex Alapprogram – módszertani megújulás a köznevelésben 
Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona – Dr. Révész László 

pajtok.ilona@uni-eszterhazy.hu ; revesz.laszlo@uni-eszterhazy.hu 

 
Nap, mint nap érzékeljük, hogy félelmetes sebességgel változik a világ, amelyben létezünk. A XXI. 

század tudásalapú, de egyben értékválsággal terhelt társadalmában élünk, ahol számtalan kihívásra kell 

reagálnunk. Egyre jobban teret hódít a globalizáció, a tömegkommunikáció.  A tömegkommunikáció 

találó nevével jelzi: arctalan tömeget szórakoztat. Ebben a tömegben azonban az Egyén egyre 

magányosabbá válik.  

Az én központú értékrend elhatalmasodása egyre jobban háttérbe szorítja az önzetlen, egymáshoz 

forduló közösségi magatartást. A közösségi érték torzul az individuum kielégítése céljából. A 

kulturális, társadalmi hátrányhelyzetet növeli az erőltetett versenyeztetés. Ebből következik a 

szorongás, kisebbrendűség, amely alkatoktól függően depresszióban vagy agresszióban végződhet. 

Számtalan diák hagyja el végzettség nélkül az iskolát. Következmény a munkanélküliség növekedése 

akkor, amikor egyébként munkaerő hiány van.   

Hogyan reagál erre vajon a társadalom? Hogyan tudunk felkészülni és válaszolni ezekre a hatásokra? 

Az Európa Bizottság és a Magyar Kormány is stratégiai célokat
1
 fogalmazott meg a foglalkoztatottság 

növelésére, amelynek egyik kulcsa a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése: 

 A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, csökkentése.  

 Az oktatási rendszer minőségének, hatékonyságának és eredményességének a növelése. 

 A köznevelés hátránykompenzációs és esélyteremtő képességének növelése. 

 A minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, az oktatási egyenlőtlenségek 

csökkentése.  

 A pedagógusok korszerű, speciális, célirányos továbbképzése. 

 Differenciált, személyre szabott nevelést-oktatást lehetővé tevő módszertani kultúra megerősí-

tése.  

Hogyan tud ebben segíteni az iskola? Az iskola a nevelés klasszikus helye, ahol a pedagógus 

személyes hatására a tanuló személyisége változik. Követi a világ változását az iskolai oktatás-

nevelés?  Az iskolát tekintve ma is nagyrészt uralkodó a tekintélyelvű autokrata oktatás, és terjedőben 

van a laissez faire képzés stílusa is. A családi nevelés olykor hiányos, egyre több feladatot hárítana át 

az iskolára. 

A nevelés módszerei elavultak, én központúak, ahol a tanár van a középpontban, a diák pedig 

csendben ül és hallgat. A nevelés viszonykérdés. Társas viszonyulás. Az osztályteremben egy 

közösség van jelen. Itt a nevelés a közösségen keresztül hat az egyénre.  

A nevelés a tanuló és a tanár közös tevékenysége, amely az együttes ráhatások, viszonyulások 

következtében lesz eredményes. Fő cél: a diák személyiségének a fejlődése.  Normál esetben két 

ember közül mindig az kérdez, aki kevesebbet tud, és az válaszol, aki többet tud. Az iskolában 
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azonban ez fordítva van. A nevelésben ma már a tudomány igazolt ismereteinek rendszeres átadása 

nem elegendő, a pedagógiai alapelvek mellett a pszichológiai alapelveket is érvényesítenünk kell. A 

nevelés tehát egyre komplexebb folyamatként értelmezhető.   

A nevelésnek azok a módszerei, amelyek a diákokat helyezik előtérbe, más szerepet szánnak a 

tanárnak. A tanár valóban lejön a katedráról. Nincs alá és fölérendeltség. Egyenrangú tanár és diák. 

Nem a tanár van a középpontban, hanem a diák. A diák a fontos! A diák kérdez, dolgozik, rajzol, 

számol, gondolkodik, alkot.  

Az iskoláskorú gyermekek egyre erősebb igénye, hogy számukra érdekes tevékenységeket 

végezhessenek. Ezért van szükség arra, hogy a tanítási órán változatos munkaformákat alkalmazzunk. 

A tanár szerepe is megváltozik, segít, koordinál, háttérben marad.  A tudás jellege is megváltozik. Az 

alkalmazható tudás értékesebb lesz az egyén és a társadalom számára is. 

Ezek az elvek vezéreltek Bennünket, amikor egy szakértői csapattal kidolgoztuk a Komplex 

Alapprogram koncepcióját. Az alábbi célokat tűztük ki: 

 Minőségi nevelés biztosítása az iskolákban.  

 Együttműködő partneri kapcsolat megteremtése tanár és diák között. 

 A tanulók motiváltságának, érdeklődésének növelése. A tanulói tevékenység kerüljön előtérbe. 

 A diákok tanuljanak meg tanulni.  

 Az iskola biztosítson teret a sokoldalúság számára. 

 Személyre szabott fejlődést érjenek el a diákok. 

 A kiemelt figyelmet érdemlő tanulók támogatása. 

 A hátrányos helyzetű diákok kompenzálása.  

 Azonos státuszból való kommunikáció megteremtése a diákok között.  

 Csoportközi konfliktusok kezelése, előítéletek csökkentése.  

Az empátia készségének kialakítása. 

A Komplex Alapprogram terveink szerint módszertani megújulást eredményez a köznevelésben. 

Olyan elvek és módszerek együttese, amelynek középpontjában a tanulók komplex 

személyiségfejlesztésére fókuszáló, társas viszonyuláson alapuló tanulástámogató alapmódszerek 

állnak.  

A közismereti órákon alkalmazott munkamódszer: differenciált fejlesztés heterogén 

tanulócsoportokban (DFHT). Ennek alkalmazása során a személyiségfejlesztést és tanulást az iskola 

pedagógiai programjához kapcsolódva a következő általános metodikai elemek támogatják:  

 személyre szabott pedagógiai eljárások, 

 közösséget erősítő munkamódszerek,   

 kompetencia alapú fejlesztési megoldások alkalmazása;  

 gondolkodtatás és kreativitás serkentése; 

 tanulóközpontúság érvényesülése a célokban és tevékenységekben.  

Az egész napos nevelés során kiegészül ez öt alprogrammal: (1) Logikaalapú, (2) Testmozgásalapú, 

(3) Művészetalapú (4) Digitális alapú, (5) Életgyakorlat-alapú alprogramokkal, amelyek az iskolai 

gyakorlatba integrálva, lehetőséget biztosítanak a tanulók eredményeinek javítására is.   

Az alprogramok célja – az alapelvekre és a DFHT-ra épülve – hogy olyan új módszereket, 

tanulásszervezési módokat emeljenek be a mindennapi pedagógiai, tanítási gyakorlatba, mellyel a 

tanulás élményszerűvé válik, a tanuló aktív, alkotó részese lesz a tanulási folyamatnak. Az alprogrami 

foglalkozások elsősorban a kötelező tanítási időn túl, a délutáni időszakban kerülnek be a napirendbe. 

Az alprogramok önálló részei a programnak, ugyanakkor a kereszttantervi tartalmakon és az 

alkalmazott módszereken keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Az alprogramok célja a készség- és 

képességfejlesztés, a tanulói erősségek megtalálása, a lemaradás kompenzálása, a kiemelkedő 

képességű tanulók tehetségterületeinek azonosítása és fejlesztése. Az alprogramok aktívan 

foglalkoztatják a tanulókat, és olyan egységes rendszert alkotnak, melyekben azon területek fejlesztése 

jelenik meg, melyek támogatják a transzverzális készségek fejlődését is. 
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A Digitális alapú alprogram célja, olyan digitális alkalmazások, IKT-eszközök integrálása az 

oktatásba, melyek segítségével a tanulók digitális kompetenciái, gondolkodási és problémamegoldó 

képessége fejleszthető. Azt a célt szeretnénk elérni, hogy a tanulás és a tudás megszerzése a digitális 

alkalmazások használatával legyen örömforrás, ezzel növelve a tanulók motivációját. A XXI. század 

iskolájában az információs és kommunikációs technológia magabiztos, kritikus és magas szintű 

alkalmazása alapkövetelmény, amelyben a digitális kompetencia tantárgyközi, transzverzális 

kompetenciaként jelenik meg. A pedagógus korszerű tanulási környezetben differenciált fejlesztést 

végez, a technológiához kapcsolódó módszertani tudásának megfelelően és annak folyamatos 

fejlesztésével. A diák az IKT-t erőforrásként használja a személyes tanulási környezetének 

kialakításában. 

Az oktatásban a különböző IKT eszközök és technikák alkalmazása nem öncélúan történik, hanem a 

tanterv és a tananyag megfelelő részébe való integrálással, szorosan kapcsolódva a tantárgyi 

tartalmakhoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. A legtöbb alkalmazáshoz több résztvevő kell – így 

a csoportos tevékenység lehetőséget nyújt a differenciálásra, mely által a gondolkodási képességeken 

túl a szociális képességek fejlődése is várható: kommunikációs képességek, tolerancia, szabályokhoz 

való igazodás képessége. 

Alkalmazásával a pedagógiai kultúrában olyan tanulás- és tanításszervezési attitűdök kialakítását 

valósítja meg, melyek képessé teszik a felnövekvő generációkat a digitális, „webkettes” eszközöket 

használó világban való minél hatékonyabb, ugyanakkor a társadalom számára is értékeket teremtő 

eligazodásra és közreműködésre. 

Az alprogram feladata egy olyan komplex módszertani repertoár kidolgozása, amely a digitális 

kompetencia fejlesztését a transzverzális kompetencia felfogásban valósítja meg, olyan pedagógiai 

módszertani kultúra meghonosításával, amely az elektronikus tanulási környezet alapelveit 

alkalmazza. Az alprogram épít az intézményeket jellemző eszköz-ellátottsági profilokra, és azok 

kialakítására differenciált megoldásokat kínál. Az alprogram tartalma: (1) Játék alapú megközelítések; 

(2) Technológiai műveltség, felelősségteljes eszközhasználat; (3) Információs műveltség; (4) Hálózati 

részvétel és együttműködés, kommunikációs eszközhasználat; (5) Digitális tartalomfejlesztés és 

technológia alapú mérés-értékelés; (6) IKT alapú óratervezés; (7) Személyes tanulási környezet 

menedzselése. 

A Logikaalapú alprogram célja, hogy olyan játékos, élményszerű módszereket integráljunk az 

oktatásba, melyek segítségével a gyerekek logikai, gondolkodási és problémamegoldó képessége 

fejleszthető. A játék a gyerekek egyik legfőbb tevékenysége, egyben a természetes tanulási folyamat 

egyik fontos lépcsője is. Azt a célt szeretnénk elérni, hogy a gyerekek a tanulást ne érezzék fájdalmas, 

fáradságos folyamatnak, a tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás – ezzel a tanulók 

motivációja növelhető. Az oktatásban a különböző logikai játékok és technikák alkalmazása nem 

öncélúan történik, hanem a tanterv és a tananyag megfelelő részébe való integrálással, szorosan 

kapcsolódva a megtanulandókhoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. A legtöbb játékhoz több 

résztvevő kell – így a csoportos tevékenység lehetőséget nyújt a differenciálásra, mely által a 

gondolkodási képességeken túl a szociális képességek fejlődése is várható: kommunikációs 

képességek, tolerancia, szabályokhoz való igazodás képessége, önkifejezés és önmegvalósítás 

képessége. A tanítás egyik legnagyobb problémája a mai magyar közoktatásban a negatív hozzáállás, a 

tanulástól, bizonyos tantárgyaktól való elfordulás, mely már az általános iskolában elkezdődik. Ennek 

a negatív attitűdnek a megváltozását is szeretnénk elérni a logika alapú fejlesztő program segítségével. 

A legfőbb feladat megismertetni a pedagógusokat olyan logikai alapú játékokkal, (legyen az sakk, 

táblás, papír-ceruza, szituációs és egyéb játék), melyeket a pedagógus fel tud használni mind az 

általános képességfejlesztéshez, mind a közismereti tantárgyi órákhoz. A bevezetendő módszerek és 
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eszközök mindegyike alkalmas a közoktatás különböző szintjein csoportos tevékenységek és egyéni 

differenciálás megvalósítására egyaránt. Egyénre szabott kihívásokkal, nyitott, a tanulók kreativitását 

ösztönző feladatokkal biztosítja tanulócsoport minden tagjának a fejlődés lehetőségét, a korai 

iskolaelhagyást megelőzendően. Ehhez olyan foglalkozás tervezeteket ajánlunk, melyeket saját 

gyakorlatába a pedagógus szabadon és kreatívan be tud építeni. 

Az alprogram tartalma: (1) A problémamegoldó gondolkodás elmélete, fejlesztésének lehetőségei a 

gyakorlatban. (2) Vizualitás szerepe a gondolkodás fejlesztésében - művészetek a gondolkodás 

fejlesztésének szolgálatában. (3) Játék alapú megközelítések (Térszemlélet, sík- és térbeli tájékozódási 

képesség fejlesztése kirakós játékok segítségével; Dienes játékok és a matematikai gondolkodás 

fejlesztése; Innovatív, LEGO alapú komplex készségfejlesztő foglalkozások tervezése; Sakk játék 

alapjainak elsajátítása és beépítése az iskolai tanulásba – a stratégiai gondolkodás fejlesztése; Táblás 

játékok, társasjátékok, papír-ceruza játékok alkalmazása. (4) Játékstrukturált megközelítések 

(kártyajátékok, logikai játékok, logisztorik) – a logikai következtetési sémák alkalmazásának 

fejlesztése; Barkochba és egyéb csoportos szituációs játékok. (5) Kreativitást és reflektivitást fejlesztő 

játékok.  

A Művészetalapú alprogram célja a tanulók személyiségének, kompetenciáinak fejlesztése a 

művészetek eszközeivel, komplex élményszerző tevékenységekkel.  

Cél továbbá a pályaorientáció: művészpályára irányítás, illetve pályaorientáció művészetek révén; A 

tanulási motiváció, tanulás iránti attitűd alakítása (többek között a tanulást támogató szociális 

környezet alakítása révén); Az indirekt (kognitív képességeket célzó) és direkt (konkrét tanulási 

módszereket célzó) tanulásfejlesztés művészeti keretek között; Kreativitásfejlesztés és 

élménypedagógia művészeti keretek között. 

A művészeti nevelés sokrétű lehetőséget kínál egyrészt a személyiség fejlesztésére, másrészt az 

oktatás során történő ismeretátadás élményszerűvé tételére, illetve a tanulási motiváció fenntartására. 

Ebből adódóan a művészeti nevelést középpontba állító alprogram feladata, hogy az alkotás és 

befogadás élményén keresztül járuljon hozzá a nevelési-oktatási feladatok megvalósításához. 

Az alprogram tartalma (1) Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek 

és kereszttantervi tartalmak megvalósításának támogatása a művészeti nevelést szolgáló tanórai 

környezetben, a differenciálásra épülve. (2) Művészetekre épülő tanulást támogató módszerek és 

tartalmak tanulási folyamatba történő integrálása osztálytermi környezetben. (3) Önkéntességre és 

befogadásra épülő informális és nonformális tanulás művészet-alapú támogatása iskolai környezetben.  

A Testmozgás alapú alprogram célja olyan élményszerű, a testmozgáson és a mozgásos tanuláson 

alapuló módszerek és tevékenységek integrálása a tanítási folyamatba, melyek segítségével a tanulási 

folyamat eredményessége növelhető, valamint a tanulók kognitív, affektív, szociális, valamint 

pszicho-motoros képességei, készségei fejlődjenek. További cél, hogy az alapvető szükségletekhez 

tartozó napi fizikai aktivitási mennyiség aktív, mozgásos tevékenységekkel kerüljön kielégítésre, az 

iskolai szabadidőben jelenjenek meg a mozgásos tevékenységek és a tanulói önkéntességen alapuló 

önszerveződések, melyek a szabadidő konstruktív eltöltését tartalmazzák. 

Az alprogram feladata a minőségi testnevelés keretrendszerére támaszkodó kompetenciafejlesztés. 

Az alprogram tartalma (1) Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek 

és kereszttantervi tartalmak implementációjának támogatása testnevelés órai környezetben, a 

differenciálásra épülve. (2) Mozgásos tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba 

történő integrálása osztálytermi környezetben. (3) Önkéntességre és befogadásra épülő informális és 

nonformális tanulás testmozgás-alapú támogatása iskolai környezetben.  
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Az Életgyakorlat-alapú alprogram célja, hogy az életben hasznosítható ismereteket, tapasztalatokat 

szerezzen a gyermek, amely sikeres életvezetési kompetenciákkal vértezi fel. Cél továbbá, hogy 

megalapozza a vitakultúrát, kritikus gondolkodást és az önálló felelősségvállalást. Az életgyakorlat 

fontos célja a közjó és az egyéni célok összhangjának megteremtése, ennek érdekében a közösségi 

szabályok, morális megfontolások megvitatásának lehetősége, az életformák sokszínűségének 

tisztelete, a családi közösségek megbecsülése, az egészséges énkép kialakítása. Az Életgyakorlat-alapú 

alprogram része a környezettudatosság és a fenntarthatóság széles értelmezési spektrumának 

kialakítása A célrendszerben hangsúlyos, hogy az egyén és környezete között dinamikus viszony van, 

így az életgyakorlat témái a dimenziók mentén minden szinten kidolgozásra kerülnek 

Az alprogram feladatának tekinti a következő tanulói kompetenciák fejlesztését: kooperativitás, 

kritikai gondolkodás, önfejlesztő képesség, kreativitás, konfliktuskezelés, vitakészség, 

felelősségvállalás, problémamegoldás, empátia. 

Az Életgyakorlat-alapú alprogram módszertani fejlesztéseinek kiindulópontjaként hat dimenzióban, 

tartalomban rögzítettük a koncepcionális elvárásokat (1) egészséges életmód, életvezetés (2) 

környezettudatosság (fenntarthatóság), (3) állampolgári felelősség (közösségi szerepek), (4) életút-

támogató pályaorientáció, (5) család, párválasztás, (6) érzelmi intelligencia (szociális 

készségfejlesztés) vonatkozásában. 

A Komplex Alapprogram elősegíti az egész életen át tartó tanulást megalapozó úgynevezett 

horizontális készségek fejlesztését is. Ilyenek többek között a tanulni tudás képessége, a társadalmi és 

állampolgári felelősségvállalás, a kezdeményező- és vállalkozókészség, a kulturális tudatosság, 

valamint a kreativitás. A Komplex Alapprogram nem csupán a kulcskompetenciákat (az anyanyelven, 

az idegen nyelveken folytatott kommunikáció képessége, a digitális készségek, az írni és olvasni tudás 

képessége, valamint az alapvető matematikai és természettudományos/műszaki készségek) fejleszti, 

hanem mindezeken túlmenően biztosítja a transzverzális készségek fejlesztésének lehetőségét is. 

Ilyenek készségek a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményező készség, a problémamegoldó 

gondolkodás, kockázatelemzés, döntéshozatal és az érzelmek felelősségteljes irányítása. 

Olyan iskolát szeretnénk, 

 ahol nem társadalmi kötelesség, hanem közösségi élmény a tanulás és a tanítás;  

 ahol a tanulók számára lehetővé tehetjük a személyiségükhöz és az élet-világukhoz való adap-

tív viszonyulásukat;  

 ahol a diákok érzékenyek és kritikusak az értékrendekre, megtanulják leküzdeni az előttük álló 

akadályokat, fegyelmezettek céljaik elérésében, valamint kreatívak cselekvési lehetőségeik-

ben; 

 ahol a tanulók bekapcsolódnak társadalmunk szociális-gazdasági világába.  

 ahol a diákok tudatában vannak az önmagukért, másokért és a környezetért érzett és vállalt fe-

lelősségnek;  

 amelyből a társadalomban érvényesülni képes, önmagukban biztos fiatalok kerülnek ki, akik 

képesek hozzájárulni a társadalom fejlődéséhez; 

 ahol a tanulók nem a nap végét, hanem az elejét várják. 

 

--- 

 

A Komplex Alapprogram az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 azonosítószámú,  

„A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – 

Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben" című pályázat támogatásával valósul 

meg. 
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