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Év végi Köszöntő 
 

 

Kedves Tagtársunk, Tisztelt Partnerünk! 
 

Közeledik az év vége, ünnepi hangulat lengi körül a napokat, és ilyenkor 

mindannyian számba vesszük az év eseményeit, átgondoljuk, mit tettünk az idei évben, 

és mit szeretnénk tenni jövőre. A nagy fogadalmak megfogalmazódnak, új lendülettel 

és lelkesedéssel töltenek el bennünket, amikor beköszönt az újév. 

Szövetségünk életében is eltelt egy év, amiről bátran mondhatjuk, hogy sikeres 

és eredményes volt. 

 

Kedves Hölgyek és Urak! 
 

Köszönjük a 2017. évben végzett munkát, támogatást, együttműködést, mellyel 

sikerült megvalósítani az év elején kitűzött célokat, növelni tudtuk szakmai 

rendezvényeink számát, így a „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban, a 

globális világban?” című konferencia-, előadás- és vitasorozat keretében már a 132. 

konferenciára került sor. 

Bízunk benne és reméljük, hogy Szövetségünk a 2018-as esztendőben is 

gazdagítani fogja hazánkat és a külföldi tudományos életet színvonalas 

szakmaiságával, konferenciáival és kutató munkáival.  

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben Gazdag, Boldog Új 

Esztendőt kívánunk Szövetségünk valamennyi pártoló és jogi tagjának, 

tisztségviselőjének, az együttműködő, adományozó és támogató szervezetek 

vezetőinek és tagjainak, valamennyi barátunknak! 

 

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

                  a GTTSZ elnöke          a GTTSZ főtitkára 
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„HOGYAN TOVÁBB MAGYARORSZÁG  

AZ EURÓPAI UNIÓBAN,  

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

 

Százhuszonkilencedik előadás és vita:  

„A közpénzügyi gondolkodás megújítása a közgazdaságtan és az oktatás 

korszerűsítése révén” 
(2017. október 18., Budapest) 

 

A konferencia helyszíne: 

Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar 

 

A rendezvény programja: 

Megnyitó: BUGÁR CSABA vezérigazgató, Diákhitel Központ Zrt., a GTTSZ elnökhelyettese 

Köszöntő: DR. MEDVE ANDRÁS CSc. dékán, ÓE Keleti Károly Gazdasági 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. DUBÉCZI ZOLTÁN igazgató, Magyar Nemzeti Bank Oktatási Igazgatóság 

„Az újjászervezett magyar állam közpénzügyi rendszere” 

Előadó: PROF. DR. LENTNER CSABA egyetemi tanár (NKE intézetvezető),  

a GTTSZ elnökhelyettese 

„Következtetés a patrióta gazdaságpolitika eredményeiből a jövő teendőire” 

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

 

Korreferátumok:  

„Helyzetkép és kitörési lehetőségek a hazai versenyképesség erősítéséhez” 

Előadók: DR. CSISZÁRIK-KOCSIR ÁGNES Ph.D. egy. docens, ÓE Keleti Károly Gazdasági Kar 

DR. VARGA JÁNOS Ph.D. adjunktus, ÓE Keleti Károly Gazdasági Kar 

 

FÓRUM (kérdések, válaszok, vita) Vezeti: DR. TÓTH GERGELY Ph.D. főiskolai tanár 

 

Zárszó. A konferencia értékelése: DR. MEDVE ANDRÁS CSc. dékán, Óbudai Egyetem 
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A KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA 

 
A konferencia első előadójaként DR. DUBÉCZI ZOLTÁN a Magyar Nemzeti Bank Oktatási 

Igazgatóságának igazgatója „A Magyar Nemzeti Bank új gondolkodásmódja és programja” címmel 

tartotta meg előadását, amely az ifjúság, a felsőoktatásban részt vevő hallgatóság számára sok új, hasznos 

információval szolgált. Bevezetőjében megfogalmazta, hogy sikeres magyar pénzügypolitika csak a 

magyar közgazdasági oktatás színvonalának növelése, és az általános közgazdasági műveltség emelése 

mellett lehetséges. Ebben a feladatban, amelynek része többek között a szakembergárda utánpótlásképzése, 

a magyar jegybank, azaz a Magyar Nemzeti Bank is felelősséget vállal. Nemzetközi viszonylatban erre a 

célra egyes nemzetek jegybankjai önálló felsőoktatási intézményt alapítottak, mások, köztük a magyar 

jegybank, az utánpótlásképzést a felsőoktatási intézményekkel kötött együttműködési megállapodásokkal 

biztosítja. Az oktatás fejlesztése ebben a támogatási struktúrában az egyes intézmények célorientált 

specializációinak indításával, tananyagfejlesztéssel valósul meg. Az MNB a gazdaságtudományi 

képzéseket ösztöndíjas programok finanszírozásával is támogatja. Kiválósági Ösztöndíjban évente a 

közgazdász hallgatók legjobb 3 százaléka a részesül, amely a tavalyi évben ösztöndíjat 500 hallgató 

számára biztosított. Az MNB szociális alapon is hirdet ösztöndíjakat. Így jegybanki és alapítványi források 

révén a tavalyi évben jellemzően közgazdász hallgatók összesen 800 ösztöndíjat nyertek el. Ezen 

túlmenően az MNB különböző szakterületekre specializálódó hallgatók számára szakmai gyakorlati 

lehetőséget is kínál, ezt igazolandó az MNB banki informatikus gárdájának utánpótlására a közeljövőben 

banki informatikai specializáció is indul. 

 

Ezt követően az MNB gazdasági folyamatok alakulásától függő pénzügyi politikáját PROF. DR. 

LENTNER CSABA a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára, egyben a GTTSZ elnökhelyettese 

„Az újjászervezett magyar állam közpénzügyi rendszere” című előadásában elemezte. Kijelentette, 

hogy sikeres pénzügypolitika csak a hazai viszonyok és a nemzetközi trendek együttes ismeretében 

folytatható. Elemzésében az 50-es évek óta folyamatos reformtörekvésekig, és a 70-es években eladósodó 

Magyarország problémáiig nyúlt vissza. Ismertette, hogy a külső fundamentumok vezérelte magyar 

gazdaság nehézségei a 2007-ben az angolszász pénzügypiacok összeomlásával tetőztek be. Az előadásban 

hangsúlyos szerepet kapott a válság utáni magyar gazdaságpolitika sok esetben a környező országokétól 

eltérő módon való kezelésének ismertetése, hatásainak elemzése. Kifejtette, hogy a válságból való kilábalás 

hatékony eszköze a közteherviselés megosztásában hozott újszerű, helyes döntések eredményeképpen 

jöhetett létre. A hosszútávon eredményes gazdaságpolitikát a jegybank gazdasági növekedést és pénzügyi 

stabilitást biztosító környezete generálja, amelynek oktatásban való megjelenését a Magyar Nemzeti Bank 

fontos feladatának tartja.  

 

Harmadik meghívott előadóként „Az EU-s források magyar gazdaságban betöltött szerepe” 

címmel DR. VERECZKEY ZOLTÁN a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagja folytatta a 

konferenciát.  Előadásának első részében a gazdasági válság, majd az abból kivezető különböző 

gazdaságpolitika megoldások ipari szereplőket, vállalkozókat érő hatását ismertette, majd az Európai Unió 

és Magyarország közötti gazdasági folyamatokat elemezte. Felhívta a figyelmet, hogy a pénzügyi források 

áramlása kétirányú, amelyet reálisan kell megítélni. Felvetette, hogy legtöbb esetben csak az Európai Uniós 

források magyarországi támogatásáról esik szó, azonban Magyarország csatlakozásával az Európai Unió is 

több ponton, többek között a Nyugat-európai termékek fogyasztásával, a magyar oktatásnak köszönhető 

szakképzett munkaerő kiáramlásával jelentős, az EU-s támogatásokhoz mérhető mértékben profitál. 

Előadásának végén a Kamara állásfoglalását tolmácsolva kijelentette, hogy a magyar gazdaság hosszú távú 

növekedéséhez az Európai Unós tagságunk fontos és helyes irány. 

                     Dr. Czmerk András s.k. 

                                                   a GTTSZ Ifjúsági Tagozatának elnöke 

 

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

honlapján. 

 
A rendezvény támogatója: 

Pallas Athéné Domus Animae (PADA) Alapítvány 

 

A rendezvény közreműködője: 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

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

„Ellátásbiztonság a villamos-energia szolgáltatásban” 
(2017. október 19., Budapest) 

 

A konferencia helyszíne: 

Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér 

 

A rendezvény programja: 

Megnyitó: HATVANI GYÖRGY, a GTTSZ Energiatagozatának elnöke, a konferencia levezető 

elnöke 

 

Előadások:  

„Fenntartható-e középtávon a villamosenergia ellátás biztonsága?” 

Előadó: DR. GERSE KÁROLY, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

c. egyetemi tanára 

„A Paks II. belépése a villamosenergia rendszerbe az ellátásbiztonság sarkalatos kérdése” 

Előadó: DR. HUGYECZ ATTILA, a Miniszterelnökség Paksi Atomerőmű Kapacitásának 

Fenntartásáért Felelős Államtitkárságának főosztályvezetője 

 

Kérdések, hozzászólások 

 

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

 

 

A rendezvény támogatói: 
E.ON Hungária Zrt. 

Nemzeti Együttműködési Alap 

Szerencsejáték Zrt. 

 

A rendezvény közreműködői: 
GTTSZ Energiatagozata 

Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége 
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A KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA 
A fogyasztók számára a villamosenergia szolgáltatás biztonsága azt jelenti, hogy az bármikor, 

az általuk igényelt mennyiségben és minőségben, bármiféle korlátozás nélkül rendelkezésre álljon. 

Ennek sok feltétele van, de minden bizonnyal alapfeltételnek tekinthető a szükséges mennyiségű 

erőművi termelő kapacitás mindenkori megléte. A konferencia előadói azt taglalták, hogy a jelenleg 

ismert hazai erőmű fejlesztésekkel középtávon  fenntartható-e hazánkban a biztonságos 

villamosenergia ellátás. 

 

Az elhangzott előadások és az azt követő vita legfontosabb gondolatai az alábbiakban 

foglalhatók össze: 

 

A Paksi Atomerőmű kapacitás fenntartásának projektje a megvalósítás fázisába lépett. 

Lezárultak az EU vizsgálatok és mind a 6 vizsgált témában számunkra pozitív döntés született. 

Jogerőre emelkedett a Környezetvédelmi engedély és megvan a telephely engedély is. Teljes erővel 

folyik a létesítési engedély dokumentációnak elkészítése. Az illetékes miniszter felügyeletével 

megalakult a Paks II. Zrt., a két új blokk létesítéséért felelős gazdasági társaság. Mindezek alapján 

leszögezhető, hogy a Paks II. a hazai erőműépítési  program invariábilis elemévé, s mint ilyen az 

ellátásbiztonság fenntartásának legfőbb bázisává vált. 

 

A hazai erőművi teljesítmény mérleg már ma is esetenként hiányos és a várható selejtezések 

miatt a kapacitáshiány a közeljövőben egyre nő. Ezen tény, valamint az időjárásfüggő megújuló 

kapacitások várható növekedése miatt is szükség lesz mintegy 700 MW összkapacitású, gyorsan 

indítható, rugalmas tartalék egységek megépítésére. A Paks II. üzembe kerülése, de különösen a Paks 

I. blokkjainak leállása utáni ellátásbiztonság fenntarthatósága érdekében számos kérdésre kell 

megtalálni a megoldást. Mindenekelőtt azt kell vizsgálni, hogy ki és milyen módon fogja majd 

megépíteni a szükséges kapacitásokat. A villamosenergia import rendelkezésre állását a régió 

országainak energiapolitikai döntései befolyásolják. Kérdés, hogy a mai német és cseh többletforrás 

középtávon is rendelkezésünkre fog-e állni.  

 

Már csak e néhány kiragadott szempontot is figyelembe véve indokolt a jövőbeni 

forráslehetőségek részletes elemzése.  

 

Megfontolandónak tartjuk egy a fenti feladatot is ellátó energiastratégiai elemző szervezet 

létrehozását. Ez lehet alapja a biztonságos villamosenergia ellátást hosszabb távon is garantáló 

intézkedések előkészítésének, majd azok kellő időben történő végrehajtásának.   

 

          Hatvani György s.k. 

                a GTTSZ Energiatagozatának elnöke 

 

Az előadásokról készített videofelvételek és a prezentációk megtekinthetőek a Szövetség 

www.gttsz.hu honlapján. 

 

  

 

http://www.gttsz.hu/


8 

 

Százharmincegyedik előadás és vita:  

„A közpénzügyi gondolkodás megújítása a közgazdaságtan és az oktatás 

korszerűsítése révén” 
(2017. november 7., Győr) 

A konferencia helyszíne: 

Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 

 

A rendezvény védnöke: 

DR. FEKETE DÁVID Ph.D. Győr MJV alpolgármestere 

 

A rendezvény programja: 

Megnyitó: VALENTA LÁSZLÓ elnök, GTTSZ 

Köszöntők: PROF. DR. VASTAG GYULA egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem 

         DR. FEKETE DÁVID Ph.D. alpolgármester, Győr MJV 

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

 

Előadások:  

 „Az újjászervezett magyar állam közpénzügyi rendszere” 

Előadó: PROF. DR. LENTNER CSABA egyetemi tanár (NKE intézetvezető),  

a GTTSZ elnökhelyettese 

„Következtetés a patrióta gazdaságpolitika eredményeiből a jövő teendőire” 

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

„A Magyar Nemzeti Bank új gondolkodásmódja és programja” 

Előadó: DR. DUBÉCZI ZOLTÁN igazgató, Magyar Nemzeti Bank Oktatási Igazgatóság 

 

Korreferátumok:  

„Közgazdasági elméletek és gazdaságpolitikai választások” 

Előadó: DR. habil. TATAY TIBOR egyetemi docens, SZE Gazdasági Elemzések Tanszék 

„Aktuális gazdaságpolitikai irányvonalak Szlovákiában” 

Előadó: PhDr. ANTALIK IMRE Ph.D. tanszékvezető, Selye János Egyetem Gazdaságtudományi 

Kar, Közgazdaságtan Tanszék 

 

Zárszó. A konferencia értékelése: DR. PAPP ILONA Ph.D. dékán, SZE 

 

 

A rendezvény támogatója: 
Pallas Athéné Domus Animae (PADA) Alapítvány 

 

A rendezvény közreműködője: 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
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A KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA 
 

 
A PADA pályázati támogatásával zajló konferencia sorozat győri állomásának különleges 

jelentőséget adott nemzetközi jellege. 

 

A PADA Kuratóriuma támogatta a GTTSZ-nek azt a pályázati tervét, hogy a győri Széchenyi 

István Egyetemen megrendezésre kerülő konferencián vegyen részt Komárnói Selye János Egyetem 

Gazdaságtudományi Karának egy 25-fő hallgatói csoportja és a konferencián a kar tanszékvezetője 

tartson korreferátumot. 

A GTTSZ-nek ez a terve maradéktalanul teljesült mind a hallgatói létszámot, az általuk megnyilvánult 

érdeklődést, mind a tanszékvezetői előadás tartalmát és színvonalát illetően. 

 

Ez a monitoring mind tömör elemzése és értékelése a konferenciának, most röviden 

összefoglaló jelleggel ad képet az elhangzott 3 előadásról, és külön elemzi a két egyetem 

tanszékvezetője által előadott korreferátumokat. 

Az MNB részéről DR. DUBÉCZI ZOLTÁN oktatási igazgató részletesen ismertette a 

hallgatókkal az MNB Kiválósági Ösztöndíj Programja lehetőségeit, a doktori képzéseket és az 

Egyetemekkel egyre szorosabbá váló együttműködését. Kiemelte a győri egyetemmel meglévő szoros 

kapcsolatokat és kihasználva azt a lehetőséget, hogy jelen van a Komárnói Selye János Egyeztem sok 

hallgatója ismertette azokat az új MNB-s kezdeményezéseket, amelyekkel az eddiginél is nyitottabbá 

kívánja tenni az egyetem hallgatóinak részvételi lehetőségét a banki továbbképzési programokban. 

PROF. DR. LENTNER CSABA egyetemi tanár az NKE intézetvezetője a közpénzügyi és 

közgazdasági új gondolkodásmód térhódításának fontosságára hívta fel a figyelmet. Olyan 

gazdaságpolitikának kell uralkodóvá válnia, ahol a stabil költségvetés és pénzügyi egyensúly fontos 

teljesülési feltételei a gazdasági növekedésnek. 

DR. VERECZKEY ZOLTÁN az MKIK elnökségi tagja szerint a vállalkozások számára 

fontos az EU támogatások révén megnyilvánuló fejlesztési, beruházási, foglalkoztatás-bővítési 

lehetőség. Fontos annak ismerete és elismerése, hogy a magyar gazdálkodás szervezetei, a 

vállalkozások is jelentős hozzájárulást biztosítanak az EU számára szükséges befizetési 

kötelezettségeknek. 

 

A 3 előadást követően mindkét korreferátumot igen élénk érdeklődés és figyelem kísérte. 

A Selye János Egyetemről DR. ANTALIK IMRE tanszékvezető pontokba szedve részletesen 

elemezte a szlovák gazdaságpolitika stratégiai és gyakorlati kérdéseit. Kiemelte a gépkocsigyártás 

meghatározó szerepét, ebben a beszállítói vállalkozások egyre növekvő számát. Az innováció, az ipar 

4.0, az informatika mind-mind fontos területei a szlovák gazdaságpolitikának. Problémaként – 

hazánkhoz hasonlóan – az elharapódzó korrupciót mint veszélyes társadalmi jelenséget emelte ki, 

valamint az ország észak-keleti részének fejletségi elmaradottságát. 

DR. TATAY TIBOR a Széchenyi Egyetem tanszékvezetője elméleti fejtegetései és 

problémafeltáró előadásának gazdagsága jól rímelt mindazokra a gazdaságpolitikai, stratégiai témákra, 

melyekről Lentner Csaba előadásában volt szó. 

 

Összességében DR. PAPP ILONA dékán összefoglalóját és zárszavát kísérő taps azt igazolta, 

hogy Győrben egy nagy érdeklődéssel kísért, tartalmas konferenciát szervezett a GTTSZ a győri és 

komárnói egyetemekkel együtt. 

 

                 Szegner László s.k. 

                                                            a GTTSZ főtitkárhelyettese 

 

 

Az előadásokról készített videofelvételek és a prezentációk megtekinthetőek a Szövetség 

www.gttsz.hu honlapján. 

 

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

„A közpénzügyi gondolkodás megújítása a közgazdaságtan és az oktatás 

korszerűsítése révén” 
(2017. november 20., Dunaújváros) 

 

A konferencia helyszíne: 

Dunaújvárosi Egyetem, Társadalomtudományi Intézet 

 

A rendezvény programja: 

Megnyitó: VÁRKONYI CSABA elnökhelyettes, GTTSZ 

Köszöntő: DR. habil RAJCSÁNYI-MOLNÁR MÓNIKA főiskolai tanár, oktatási és általános 

rektorhelyettes, Dunaújvárosi Egyetem 

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

 

Előadások:  

„Az újjászervezett magyar állam közpénzügyi rendszere” 

Előadó: PROF. DR. LENTNER CSABA egyetemi tanár (NKE intézetvezető),  

a GTTSZ elnökhelyettese 

„Következtetés a patrióta gazdaságpolitika eredményeiből a jövő teendőire” 

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

 

Korreferátum:  

„Az állam gazdasági szerepvállalása a poszt-globalizációs korszakban” 

Előadó: DR. VERES LAJOS Ph.D. főiskolai tanár, Dunaújvárosi Egyetem  

 

FÓRUM (kérdések, válaszok, vita) Vezeti: DR. TÓTH GERGELY Ph.D. főiskolai tanár  

 

Zárszó. A konferencia értékelése: DR. KUKORELLI KATALIN főiskolai tanár, intézetigazgató, 

DUE Társadalomtudományi Intézet 

 

 

A rendezvény támogatója: 
Pallas Athéné Domus Animae (PADA) Alapítvány 

 

A rendezvény közreműködője: 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
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A KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA 

Az egyetem képviseletében a Konferencián több kollégával egyetemben Dr. habil Rajcsányi-

Molnár Mónika Általános és Oktatási rektorhelyettes, Dr. Kukorelli Katalin, a Társadalomtudományi 

Intézet intézetigazgatója, Dr. Veres Lajos, Duna-Régió Stratégia Igazgató, főiskolai tanár és Dr. Keszi- 

Szeremlei Andrea, a Közgazdaságtudományi Tanszék vezetője vettek részt. A hallgatóságot elsősorban az 

Egyetem Gazdálkodási és Menedzsment BA szakos, nappali tagozatos hallgatói tették ki, akik mellett 

részt vettek a Gazdálkodási és Menedzsment FOSZK és Kommunikáció és Médiatudomány BA szakos 

hallgatók is. Az egyetemi hallgatóság mellett a helyi Rudas Közgazdasági Szakközépiskola is képviseltette 

magát a 2/14- es végzős osztállyal Berkes Andrea tanárnő kíséretében. 

A Konferencia levezető elnöke, DR. TÓTH GERGELY PhD főiskolai tanár (Wekerle Sándor 

Üzleti Főiskola) volt, aki, miután köszöntötte a konferencián egybegyűlteket, bemutatta a konferencia 

előadóit, és felkérte VÁRKONYI CSABÁT, a GTTSZ elnökhelyettesét, hogy nyissa meg a 

konferenciát. 

A megnyitót követően köszöntőt mondott DR. habil RAJCSÁNYI-MOLNÁR MÓNIKA 

főiskolai tanár, a Dunaújvárosi Egyetem Általános és Oktatási Rektorhelyettese. 

A konferencia nyitóelőadását PROF. DR. LENTNER CSABA egyetemi tanár, az NKI 

intézetvezetője tartotta „Az újjászervezett magyar állam közpénzügyi rendszere”-ről. Előadásában szó 

volt a jelenlegi magyar gazdaságpolitikát „pályára helyező” körülményekről, a gazdaságpolitikai 

lépésekről és a lépések jelenlegi, ill. várható hatásairól, összehasonlítva a környező országokban tett 

gazdasági lépésekkel és azok eredményeivel. 

DR. VERECZKEY ZOLTÁN,   a   Magyar    Kereskedelmi   és   Iparkamara   elnökségi   tagja  a 

„Következtetés a patrióta gazdaságpolitika eredményeiből a jövő teendőire” címmel az Európai Uniós 

csatlakozással kapcsolatos lépésekről és az eddig tapasztalatokról adott elő. 

Az előadásokhoz kapcsolódó korreferátumot DR. VERES LAJOS, a Dunaújvárosi Egyetem 

főiskolai tanára tartotta, „Az állam gazdasági szerepvállalása a poszt-globalizáció korszakában” 

címmel. 

A konferencia előadásait követően kérdések feltételére is volt lehetőség, amikor is a résztvevők 

közül többen is kérdéseket intéztek az előadókhoz a versenyképességünkkel kapcsolatosan. 

A konferencián elhangzottak összefoglalását és értékelését DR. KUKORELLI KATALINTÓL, 

a Dunaújvárosi Egyetem Társadalomtudományi Intézetének intézetigazgatójától hallhatták a megjelentek, 

aki ezzel zárta is a konferenciát. 

A zárást követően VÁRKONYI CSABA , a GTTSZ elnökhelyettese az előadók, a GTTSZ és DUE 

képviselőinek jelenlétében a DUE könyvtára részére összeállított pénzügytannal, banktannal és 

államháztartástannal kapcsolatos ajándékkönyveket adott át DR. KESZI-SZEREMLEI ANDREÁNAK. 

A hallgatók a konferenciát követő órai beszélgetések során az elhangzottakat érdekesnek és 

kifejezetten hasznosnak ítélték meg. Örvendetes, hogy felismerték a közös pontokat a konferencia 

előadásokban foglaltak és az órán elsajátított ismeretek között (Pénzügytan alapjai, Európai Uniós 

ismeretek). Vélhetően az új információk hasznosak lesznek mindannyiuk számára a későbbiekben is, 

amikor a Záróvizsgájukra készülnek vagy épp akkor, amikor a sajtóban a gazdasági változásokról szóló 

híreket hallják. 

                                                                                                        Dr. Keszi-Szeremlei Andrea s.k. 

                                                                                                               tanszékvezető, f. tanár 

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

honlapján. 

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

„Fenntartható Közlekedés” 
(2017. november 21., Budapest) 

 

A konferencia helyszíne: 

Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér 

 

A rendezvény programja: 

Köszöntő: VALENTA LÁSZLÓ elnök, GTTSZ 

Megnyitó: DR. KEMÉNY ATTILA elnök, GTTSZ Fenntartható Fejlődés Tagozata,  

a konferencia levezető elnöke  

 

Előadások:  

 „Cél, vagy eszköz? A térszerkezet és a közlekedéshálózat fejlesztés összefüggései” 

Előadó: DR. SZALÓ PÉTER főtanácsadó, Belügyminisztérium, a Magyar Urbanisztikai Társaság 

elnökségi tagja 

„Közlekedési stratégiák rendszere (utazási igénytől az utazás megvalósulásáig)” 

Előadó: BALOGH ZSUZSANNA közgazdasági igazgató, ügyvezető, TRENECON Tanácsadó és 

Tervező Kft. 

„A magyar vasúti közlekedés helyzete és lehetséges fejlesztési irányai” 

Előadó: KISTELEKI MIHÁLY kiemelt szakértő, MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Stratégia 

és koordináció 

„Mit tud tenni egy autóipari szereplő a környezetért?” 

Előadó: HORVÁTH GERGŐ PR és marketing igazgató, Nissan Sales CEE Kft. 

 

Korreferátum: 

„A közlekedés és környezetvédelem” 

Előadó: VÁRKONYI SÁNDORNÉ elnökhelyettes, GTTSZ Fenntartható Fejlődés Tagozata 

 

Kérdések, hozzászólások 

 

Zárszó. A konferencia értékelése: DR. KEMÉNY ATTILA, a konferencia levezető elnöke 

 

 

A konferencia a Földművelésügyi Minisztérium 

Zöld Forrás programja támogatásával valósult meg. 

 

A rendezvény közreműködője: 
Zöld Áramlat Alapítvány 
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A KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA 

 
A megjelent, mintegy százharminc érdeklődőt VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke köszöntette és 

felkérte DR. KEMÉNY ATTILA urat, a GTTSZ Fenntartható Fejlődés Tagozatának elnökét, hogy nyissa 

meg a konferenciát, aki bemutatta a konferencia előadóit. 

„Cél vagy eszköz? A térszerkezet és a közlekedéshálózat fejlesztés összefüggései” 
Előadó: DR. SZALÓ PÉTER főtanácsadó, Belügyminisztérium, a  Magyar Urbanisztikai Társaság 

elnökségi tagja 

Az urbanisztika és a várostervezés a közlekedés tudományok társ tudománya a kettő szorosan összefügg.  

A közlekedés természetesen nem öncél, hanem a településeket és az ott élő embereket kell hogy szolgálja.  

Az emberek többsége Magyarországon kompakt településen él  / város, falu / - bár a tanyavilág, mint 

magyar sajátosság – külön feladatot jelent a fejlesztések során. Egypólusú, főváros centrikus ország lettünk.  

A dunai hidak példáján mutatta be az előadó, hogy Hazánkban a centrum és periféria elkülönül és az 

erőforrások nem arányosan oszlanak meg e kettő között.  

A távlatokat illetően a gyorsvasút fejlesztését emelte ki valamint az M0 –ás körgyűrű tehermentesítését a 

közeljövő legfontosabb feladatai közül. Szingapúr városállam fejlesztésének példáján bemutatta, hogy 

hosszú távú tervezés és integrált fejlesztés szükséges a jövőben – elsősorban a közösségi közlekedésre 

építve – a fenntartható közlekedés megvalósítására. 

„Közlekedési stratégiák rendszere (utazási igénytől az utazás megvalósulásáig)” 
Előadó: BALOGH ZSUZSANNA, közgazdasági igazgató, ügyvezető 

Az adottságokból, a felmerülő problémákból kell levezetni a célokat és ehhez kell hozzárendelni a 

szükséges eszközöket, majd kidolgozni a végrehajtás módozatait. Fontos a visszacsatolás is, hogy a 

végrehajtott fejlesztések hatásait le tudjuk mérni.  

Az első lépés a társadalmi és gazdasági helyzet felmérése, ehhez kell igazítani a szükségesnek ítélt 

fejlesztéseket illetve a források hozzárendelését. A fejlesztési folyamatokat a kereslet kínálat közgazdasági 

alapvetéséhez hasonlította, ahol a kereslet az igényeket jelenti, a kínálat pedig a szolgáltatásokat, a hosszú 

távú fejlesztéseket. 

„A magyar vasúti közlekedés helyzete és lehetséges fejlesztési irányai” 

Előadó: KISTELEKI MIHÁLY kiemelt szakértő MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Stratégia és 

koordináció 

Kell-e vasút? tette föl a költői kérdést az előadó bevezetésként. A vasút hazai történetének rövid 

ismertetése során elmondta, hogy a XIX. században és a XX. század elején igen nagyléptékű fejlesztések 

történtek, egészen a trianoni békediktátumig.  

A mai helyzetet, infrastruktúrát  értékelve: a hálózat sűrűség jó, de csak a vonalak 15%-a kétvágányú 

illetve a mintegy 7 600 kilométeres hálózat jó részén sebesség korlátozás lassítja a forgalmat.  

A közúti közlekedéssel összehasonlítva a vasúti közlekedés – a fenntarthatóságot illetően – előnyben van, 

példaként említette a kisebb területigényt, a kisebb zaj- és porterhelést, az energia visszatáplálásából adódó 

előnyöket, a megújuló energia források nagyobb arányú használatát. Mindezeket figyelembe véve a vasút, 

ezen belül is a gyorsvasutak fejlesztése szükséges. 

„Mit tud tenni egy autóipari szereplő a környezetért?” 
Előadó: HORVÁTH GERGŐ marketing igazgató, Nissan 

Az előadó látványos prezentációjában az elektromos autók jővőbeni fejlesztési lehetőségeit mutatta be. 

Adatokat említett, hogy az elektromos, üzemanyag cellás gépjárművek a CO2 kibocsájtási értékei kisebbek 

mint a robbanó motoros társaiké. Az előadásban képet kaphattunk a cég víziójáról az önvezetős „smart” 

közlekedés távlatairól.  

Korreferátum – „A közlekedés és környezetvédelem” 

Előadó: VÁRKONYI SÁNDORNÉ elnökhelyettes,  GTTSZ Fenntartható fejlődés Tagozat 

Előadásában rövid összefoglalást adott, a hazai és Európai uniós szabályozási elvekről - a közlekedés 

környezetterhelésével kapcsolatban.  A CO2  a CO az NOX  a kén, a korom és por mint szennyező elemek és 

zajterhelés került felsorolásra. Megemlítette, hogy a légi közlekedés és a hajózás esetében is szükséges 

lenne megfelelő határértékek kidolgozására. 

                                                                                                                   Kékesi Márton s.k. 

                                                                                                            a GTTSZ főtitkárhelyettese 

 

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

honlapján. 

http://www.gttsz.hu/
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A 2017. MÁJUSI HÍRLEVÉL 

MEGJELENÉSE ÓTA ELTELT IDŐSZAK 

EGYÉB KONFERENCIÁI 
 

A „MINDENNAPI PÉNZÜGYEINK” SORON KÖVETKEZŐ 

KONFERENCIÁJA SZEPTEMBER 6-ÁN, KECSKEMÉTEN 
 
A konferencia helyszíne: 

Neumann János Egyetem 

 

A rendezvény programja: 

Megnyitó és a rendezvény moderátora: 

DR. FÜLÖP TAMÁS tudományos rektorhelyettes 

 

Előadások: 

„Körséta a befektetések világában”  

Előadó: BARNÓCZKI ZSUZSA oktatási szakértő, MNB Oktatási Igazgatóság 

„A hitelekről hitelesen” 

Előadó: GÁCSI ROLAND felsőoktatási szakértő, MNB Oktatási Igazgatóság 

„Diákhitel – lehetőség és felelősség” 

Előadó: ORSZÁGH ÁKOS regionális képviselő, Diákhitel Központ Zrt. 

 

Kérdések, válaszok, zárszó 

 

 

 
 

 
A rendezvény támogatója: 

Diákhitel Központ Zrt. 

 
A rendezvény közreműködői: 

GTTSZ Dél-alföldi Regionális Szervezete 

Diákhitel Központ Zrt., 

Magyar Nemzeti Bank 

Neumann János Egyetem 
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A RENDEZVÉNY ÖSSZEFOGLALÓJA: 
 

2017. szeptember 6-án került megrendezésre a Neumann János Egyetemen a „Mindennapi 

pénzügyeink” című konferencia, ahol a hallgatók a pénzügyi tudatosság jegyében a befektetésekről, a 

hitellehetőségekről és a diákhitelről hallgathattak meg szakmai előadásokat. A program a Neumann 

János Egyetem, a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége, a Magyar Nemzeti Bank és a 

Diákhitel Központ Zrt. együttműködésével valósult meg. 

 

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége és a Magyar Nemzeti Bank 

hagyományosan nagy hangsúlyt fektet a fiatalabb generációk pénzügyi kultúrájának fejlesztésére. DR. 

FÜLÖP TAMÁS tudományos rektorhelyettes köszöntőjében elmondta, hogy a felnövekvő generációk 

magas színvonalú képzése iránt elkötelezett Egyetem a hallgatók szakmai képességeinek, 

gyakorlatorientált tudásának fejlesztése céljával, örömmel ad otthont e rendezvénynek. 

 

Az előadások sorában elsőként BARNÓCZKI ZSUZSA oktatási szakértő, az MNB Oktatási 

Igazgatóság munkatársa „Körséta a befektetések világában” címmel tartott előadást. Ezt követte 

GÁCSI ROLAND felsőoktatási szakértő, az MNB Oktatási Igazgatóság munkatársának „A hitelekről 

hitelesen” című előadása, majd a rendezvény harmadik előadója, ORSZÁGH ÁKOS, a Diákhitel 

Központ Zrt. regionális képviselője „Diákhitel – lehetőség és felelősség” címmel adott tájékoztatást a 

diákhitelről. 

 

Az elhangzott előadások széleskörű és alapos betekintést nyújtottak a befektetések, a hitelek, a 

diákhitel témaköreibe, közvetlen formában, a hallgatók érdeklődésének megfelelően, praktikus 

ismereteket adtak közre. Reméljük, hogy a rendezvénnyel a hallgatók pénzügyi ismereteit bővíthettük, 

a tudatosabb pénzügyi magatartását is elősegíthettük. 

                                                          Dr. Fülöp Tamás főiskolai tanár s.k. 

                                                           a Neumann János Egyetem tudományos rektorhelyettese, 

                                                         a Pedagógusképző Kar mb. dékánja 

 

Az előadásokról készített videofelvételek és a prezentációk megtekinthetőek a Szövetség 

www.gttsz.hu honlapján. 

 

A „MINDENNAPI PÉNZÜGYEINK” SORON KÖVETKEZŐ 

KONFERENCIÁJA OKTÓBER 6-ÁN, BUDAPESTEN 
 
A konferencia helyszíne: 

Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar 

 

A rendezvény programja: 

Megnyitó: 

DR. LAZÁNYI KORNÉLIA egyetemi docens, dékánhelyettes, Óbudai Egyetem Keleti Károly 

Gazdasági Kar 

A rendezvény moderátora: 

BOROS PÉTER főszerkesztő, SKIP Online Magazin 

 

Előadások: 

„Diákhitel – lehetőség és felelősség” 

Előadó: IMRE ZITA marketing és kommunikációs igazgató, Diákhitel Központ Zrt. 

„Körséta a befektetések világában”  

Előadó: BARNÓCZKI ZSUZSA oktatási szakértő, MNB Oktatási Igazgatóság 

„A hitelekről hitelesen” 

Előadó: GÁCSI ROLAND vezető oktatási szakértő, MNB Oktatási Igazgatóság 

 

Kérdések, válaszok, zárszó 

http://www.gttsz.hu/
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A rendezvény támogatója: 
Diákhitel Központ Zrt. 

 

A rendezvény közreműködői: 
GTTSZ Ifjúsági Tagozata 

Diákhitel Központ Zrt., 

Magyar Nemzeti Bank 

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar 

 

  
 

 

 

A RENDEZVÉNY ÖSSZEFOGLALÓJA: 
 

Az október 6-i rendezvényt DR. LAZÁNYI KORNÉLIA, dékánhelyettes megnyitója után, a 

Diákhitel Központ Zrt. marketing és kommunikációs igazgatója, IMRE ZITA folytatta, aki taglalta a 

diákhitel nyújtotta lehetőségeket, egyúttal felvázolta azokat a kritériumokat is, amelyek szükségesek 

annak felvételéhez, a „Diákhitel – lehetőség és felelősség” című expozéjában. 

 

Őt követte a Magyar Nemzeti Bank képviseletében, BARNÓCZKI ZSUZSA, oktatási 

szakértő, aki az elő-takarékosság hasznosságára és az azzal járó előnyökre hívta fel a figyelmet a 

„Körséta a befektetések világában” című előadásában.  

A rendezvényt GÁCSI ROLAND az MNB felsőoktatási szakértője zárta, aki az MNB által 

nyújtott ösztöndíjakról és az óvatos gazdálkodás fontosságáról beszélt a „Hitelekről hitelesen” című 

prezentációjában.  

A rendezvény moderátora, BOROS PÉTER, a Skip online Magazin főszerkesztője, akinek 

ezúton is köszönjük a színes és hangulatos konferálást. 

 

Köszönet illeti továbbá Pappné Nagy Valériát, a Jánossy Ferenc Szakkollégiumot, a GTTSZ, a 

Diákhitel Központ Zrt. valamint a Magyar Nemzeti Bank munkatársait, hogy segítségükkel az 

érdeklődők még teljesebb és pontosabb képet kaphattak a diákhitel és elő-takarékossági és egyéb hitel 

lehetőségeikről.  

                                                                                          Dr. Lazányi Kornélia s.k. 

                                                                      az Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar  

                                                                                                  dékánhelyettese 

 

 

Az előadásokról készített videofelvételek és a prezentációk megtekinthetőek a Szövetség 

www.gttsz.hu honlapján. 

 

http://www.gttsz.hu/
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A „MINDENNAPI PÉNZÜGYEINK” SORON KÖVETKEZŐ 

KONFERENCIÁJA OKTÓBER 9-ÉN, PÉCSETT 
 
 

A konferencia helyszíne: 

Pécsi Tudományegyetem, Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar 

 

 

A rendezvény programja: 

Megnyitó: 

DR. JARJABKA ÁKOS egyetemi docens, intézetigazgató, Közgazdaságtudományi Kar  

 

Előadások: 

„Körséta a befektetések világában”  

Előadó: BARNÓCZKI ZSUZSA oktatási szakértő, MNB Oktatási Igazgatóság 

„A hitelekről hitelesen” 

Előadó: GÁCSI ROLAND felsőoktatási szakértő, MNB Oktatási Igazgatóság 

„Diákhitel – lehetőség és felelősség” 

Előadó: DR. FAZEKAS KORNÉL regionális képviselő, Diákhitel Központ Zrt. 

 

Kérdések, válaszok 

 

Zárszó 

DR. KOLTAI ZOLTÁN oktatási dékán-helyettes, PTE KPVK  

 

 

 

A rendezvény támogatója: 
SKIP Online Magazin 

 

A rendezvény közreműködői: 
GTTSZ Dél-dunántúli Regionális Szervezete 

Diákhitel Központ Zrt., 

Magyar Nemzeti Bank 

Pécsi Tudományegyetem KPVK 
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A RENDEZVÉNY ÖSSZEFOGLALÓJA: 
 

A megjelent, mintegy százhetven érdeklődőt DR. JARJABKA ÁKOS, a 

Közgazdaságtudományi Kar intézetigazgató egyetemi docense köszöntette.  

 

A rendezvény keretében elsőként BARNÓCZKI ZSUZSA az MNB Oktatási 

Igazgatóságának oktatási szakértője tartott előadást a megtakarítási célokról és befektetési 

lehetőségekről, hangsúlyozva az öngondoskodás jelentőségét. Ezt követően GÁCSI ROLAND az 

MNB Oktatási Igazgatóságának felsőoktatási szakértője a hitelfajtákról tájékoztatta a középiskolás és 

egyetemista diákságot, hasznos gyakorlati tanácsokkal is ellátva őket. A fórum folytatásaként DR. 

FAZEKAS KORNÉL, a Diákhitel Központ Zrt. regionális képviselője a Diákhitel igénybevételi 

lehetőségeiről szólt. Az előadó kitért a piacképes tudás és diploma okozta versenyelőnyökre, valamint 

a hitelvétellel kapcsolatos felelős döntéshozatal jelentőségére. Az előadássorozat zárszavában DR. 

KOLTAI ZOLTÁN, a házigazda intézmény oktatási dékán-helyettese köszönte meg a résztvevők 

érdeklődését, kiemelve a fiatal generáció szerepét az újfajta pénzügyi kultúra megteremtésében.    

 

                                                                                                   Dr. Koltai Zoltán s.k. 

                                                                                        a PTE KPVK oktatási dékán-helyettese 

                                                                                                

Az előadásokról készített videofelvételek és a prezentációk megtekinthetőek a Szövetség 

www.gttsz.hu honlapján. 

 

 ORSZÁGOS SZAKMAI CIVIL KONFERENCIA  

OKTÓBER 26-ÁN BUDAPESTEN 
 

A konferencia helyszíne: 

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 

 

A rendezvény programja: 

Megnyitó: VALENTA LÁSZLÓ elnök, GTTSZ 

A konferencia levezető elnöke: SZEGNER LÁSZLÓ főtitkárhelyettes, GTTSZ,  

a Civil Tagozat elnöke 

 

Előadások 

„A nemzetgazdasági célok megvalósításában a szakmai civil szervezetek részvételének 

tapasztalata, szükségessége és jelentősége” 

Előadó: KUNETZ SZABOLCS főosztályvezető-helyettes, Miniszterelnökség 

„A szakmai civil szervezetek működési és támogatási rendszere, mint a hatékony 

érdekképviselet megnyilvánulásának fontos feltétele” 
Előadó: FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma 

„A civil tevékenység etikai és erkölcsi összefüggései” 

Előadó: DR. IFJ. LOMNICI ZOLTÁN ügyvéd, Jogi Kabinet vezetője, Civil Összefogás Fórum – 

Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) 

 

Korreferátumok 

„Országos hálózatban folyó sokirányú civil segítő munka” 

Előadó: JUHÁSZ JÓZSEF elnök, Társadalmi Egyesületek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Szövetsége 

„Dél-kelet Magyarországon a civil összefogás, érdekérvényesítés jelentősége, 

fejlesztésének útjai” 

Előadó: GÓLYA PÁL elnök, Civil Szervezetek Szövetsége, Békéscsaba 

 

Zárszó 

 

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

A több tíz ezer civil szervezet között a GTTSZ nem mint szociális, jótékonysági, nem mint az 

egyes állampolgárok egyéni problémáinak megoldását segítő szervezet, hanem olyan szakmai civil 

szervezet, mely a gazdaság és gazdaságpolitika, a nemzetgazdaság fejlesztését, a kutatás-fejlesztés és 

innováció legfontosabb kérdéseinek elemzését, e korszerű szemlélet és gondolkodásmód elterjesztését 

segíti. A konferencia céljaként fogalmazódott meg: 

 

 Bemutatni a szakmai civil (reál) egyesületek és kormányzati szervek együttműködését a 

nemzetgazdasági célok megvalósításában. 

 Érzékeltetni a szakmaiság és az érdekképviseleti tevékenység összekapcsolásának és 

fejlesztésének fontosságát. 

 

A konferencián elhangzott előadások magas színvonala és gondolatgazdagsága elméleti 

igényességgel bemutatta, a korreferátumok és a résztvevői vélemények pedig gyakorlati példákon 

keresztül érzékeltették a civil szervezetek munkájának társadalmi hasznosságát, szükségességét, és 

nehézségeit. 

 

A konferencia nyitóelőadását tartó FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár magas színvonalú 

és tényekre épülő előadása bemutatta az EMMI civil szervezetek működési és támogatási 

rendszerének lényegét, a Nemzeti Együttműködési Alap küldetését, és eddigi működésének 

tapasztalatait. Szólt a kormányzati felelősségről, a Civil Információs Centrumok szerepéről, és azokról 

a jogszabályi változtatásokról, amelyek a civil szervezetek stabilitását, átláthatóságát szolgálják. 

Kiemelten szólt az adók 1%-nak a civil szervezetek működésére gyakorolt hatásáról, megemlítve hogy 

az adózók körében tudatosabbá kellene tenni ennek a célzott befizetését. 

A Civil Információs Centrumok működési tevékenységében a helyi civil szervezetek munkájának 

segítése a fő cél. 

A külföldről támogatott egyesületek tevékenységében fontos annak ismerete, hogy honnan érkezett a 

támogatás, milyen céllal, és mekkora ennek nagyságrendje. Törvény szabályozza e tekintetben a 

beszámolási kötelezettséget, és fontos hogy ennek minden érintett civil szervezet tegyen eleget. Ez kell 

legyen megítélésük mércéje is. 

 

KUNETZ SZABOLCS a Miniszterelnökség főosztályvezető-helyettese Dr. Latorcai Csaba 

helyettes államtitkár kényszerszerű távollétében adott értékelést a civil szervezeteknek a 

nemzetgazdasági célok megvalósításában betöltött szerepéről. 

SWOT elemzés alapján értékelte a civil szervezetek helyzetét, azokat az erősségeket, melyek a 

közhasznúsági jogosítvány alapján a közcélú feladatvállalás szélesítésében öltenek testet. 

Ennek kapcsán részletesen elemezte a kulturális örökségvédelem témájában a kezdeményező és a 

kezdeményezések felkarolása terén végzett munkát és a további lehetséges tennivalókat. 

Fontos a területfejlesztési programokban való részvétel, ebben együttműködés az önkormányzatokkal 

és a kormányhivatalokkal. 

Jövőkép: A szolgáltató funkció bővítése, a szakemberhálózat szélesítése, a költséghatékony működés. 

Közreműködés a „jó állam” közjót szolgáló fejlesztésében. 

A kormányzati szervek, az önkormányzatok pályázatok és egyéb támogatási módok útján a konkrét 

feladatvállalást és kezdeményezést tudják elismerni. 

 

DR. IFJ. LOMNICI ZOLTÁN arra vállalkozott, hogy a civil tevékenység erkölcsi és etikai 

összefüggéseit elemezze, melyet igen sikeresen teljesített is. 

Mottóként: A jog az erkölcs minimuma megállapítást húzta alá. 

Az átláthatóság, az ellenőrző szervezetekkel való együttműködés demokratikus alapértékek. 

Lelkiismereti szabadság, pártpolitika-mentesség, a közjó szolgálata a civil tevékenység meghatározói 

kell, hogy legyenek. 
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Egyre inkább a jogszabályi elvek és gyakorlat alapján végzett munka válik meghatározóvá. 

 

A résztvevők őszinte elismeréssel szóltak az előadásokról, jó eszmecserének tekintették a 

találkozást, mely megérdemelte volna a nagyobb létszámú hallgatóságot is. 

Az elhangzottak szélesebb körű hozzáférhetőségét a GTTSZ honlapja biztosítja, továbbá a 

konferenciáról készült DVD lemez, melyet kormányzati és civil partnereinknek eljuttatunk. 

 

                                                                                                             Szegner László s.k. 

a GTTSZ főtitkárhelyettese 

 

Az előadásokról készített videofelvételek és a prezentációk megtekinthetőek a Szövetség 

www.gttsz.hu honlapján. 

A rendezvény támogatója: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 

 „EMBERKÖZPONTÚ TUDOMÁNY”  

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ALKALMÁBÓL 

RENDEZETT SZAKMAI FÓRUM  

NOVEMBER 6-ÁN NAGYKANIZSÁN 
 

A szakmai fórum fővédnöke: 

DÉNES SÁNDOR Nagykanizsa MJV polgármestere 

 

A rendezvény helyszíne: 

Medgyaszay Ház 

 

A szakmai fórum programja: 

Köszöntő: DÉNES SÁNDOR polgármester, Nagykanizsa Megyei Jogú Város 

 

Előadások 

„Erdősy Eugénia regényes élete és halála” 

Előadó: KOCSIS KATALIN zenei könyvtáros, blogger 

„Babits Mihály: Bolyai” 
Előadó: GERENCSÉR GERGŐ 10/A. osztályos tanuló, az Országos Szónok Verseny I. helyezettje, 

NSZC Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája 

„Jövő munkahelyei” 

Előadó: DR. JASKÓ SZILÁRD egyetemi docens, Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza 

 

Zárszó, Konzultáció: BENE CSABA főigazgató, Nagykanizsai Szakképzési Centrum 

                             

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

 
A magyar tudomány ünnepéről a Magyar Tudományos Akadémia már 1997 óta 

megemlékezik, hivatalosan azonban 2003 óta ünnepeljük minden év november 3-án, azon a napon, 

melyen 1825-ben Széchenyi István birtokainak egy évi jövedelmét felajánlotta a Magyar Tudós 

Társaság megalapítására, és ezzel lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását.  

 

A hivatalos indoklás szerint az „Országgyűlés a tudomány társadalomban betöltött szerepét 

kiemelkedően fontosnak, a tudomány művelése és fejlesztése érdekében végzett tevékenységet 

elismerésre és kiemelkedő támogatásra méltónak tartja" ezért e napot a 2003. évi XCIII. törvénnyel a 

magyar tudomány ünnepévé nyilvánította.  

 

A konferenciát Dénes Sándor Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere nyitotta meg. 

Kocsis Katalin zenei könyvtáros, blogger „Erdősy Eugénia regényes élete és halála” című előadását, 

Babits Mihály Bolyai című verse követte, melyet Gerencsér Gergő a NSZC Zsigmondy Vilmos 

Szakképző Iskolájának 10/A. osztályos tanulója,  az Országos Szónok Verseny I. helyezettje adott elő. 

Ezt követően Dr. Jaskó Szilárd a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának egyetemi docense a 

„Jövő munkahelyei” témakörben tájékoztatta a jelenlévőket.  

 

Az előadások után Bene Csaba a Nagykanizsai Szakképzési Centrum főigazgatója összegezte 

a nap tanulságait. 

 

A rendezvényen 120 fő vett részt, főleg középiskolások, valamint intézmények, gazdálkodó és 

civil szervezetek képviselői. 

 

                                                                       Mérksz Andor s.k. 

a GTTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Szervezetének elnöke 

 

Az előadásokról készített rövid összefoglaló a Kanizsa TV  

http://kanizsatv.hu/hirek/22513/mindennapi-tudomany/ honlapján tekinthető meg.  

 

A rendezvény közreműködői: 
Nagykanizsa MJV Önkormányzata 

Nagykanizsai Szakképzési Centrum 

GTTSZ Nyugat-dunántúli Régiója 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Tudom%C3%A1nyos_Akad%C3%A9mia
https://hu.wikipedia.org/wiki/1997
https://hu.wikipedia.org/wiki/2003
https://hu.wikipedia.org/wiki/November_3.
https://hu.wikipedia.org/wiki/1825
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9chenyi_Istv%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Tudom%C3%A1nyos_Akad%C3%A9mia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Tudom%C3%A1nyos_Akad%C3%A9mia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Tudom%C3%A1nyos_Akad%C3%A9mia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tudom%C3%A1ny
http://kanizsatv.hu/hirek/22513/mindennapi-tudomany/
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SZERVEZETI ÉLET 
 

JEGYZŐKÖNYV A GTTSZ  

25 ÉVES FENNÁLLÁSÁNAK ALKALMÁBÓL 

2017. MÁJUS 23. NAPI  

JUBILEUMI KÖZGYŰLÉSÉRŐL 
 
Közgyűlés megkezdése: 12.30 óra  

 
Közgyűlés helyszíne: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ  

                                   II. emeleti Konferencia-terem 

 1051 Budapest, V. Arany János u. 1. 

 

Valenta László, a GTTSZ elnöke: 

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Vendégeink! 

 

A GTTSZ 2016. évi tevékenysége beszámolójának szóbeli kiegészítést tartalmazó, és a 2016. évről szóló 

gazdasági előterjesztéseket tárgyaló Közgyűlésünket - a Meghívóban szerepelt felhívásnak megfelelően - az 

Elnökség összehívta. 

Bejelentem, hogy a mai Közgyűlésünk egyúttal a GTTSz fennállásának 25. évfordulóját is jelenti, ezért a 

Jubileumról a mai napon önálló napirend keretében is megemlékezni kívánunk. Sajnálattal közlöm, 

hogy Dr. Tóth János úr, aki kezdettől, egészen a múlt év novemberéig a GTTSz főtitkára, s akinek a 

szervezet rendkívül sokat köszönhet, súlyos egészségügyi állapota miatt – meghívásunk ellenére – nem 

tud részt venni közgyűlésünkön, innen is gyógyulást kívánunk Neki. 

 

Tájékoztatom a megjelenteket, hogy az Elnökség, a Közgyűlés számára javasolt napirendet – több, mint 15 

nappal ezelőtt - kiküldte és elektronikus úton is közzétette. 

 

Az Elnökség felkérte a Közgyűlés levezetésére Dr. Soós Tibor főtitkárhelyettes urat, ezért megkérdezem a 

Közgyűlést, hogy elfogadják-e a főtitkár-helyettes urat a Közgyűlés levezetésére? 

Közfelkiáltással megtörtént IGEN szavazásuk alapján felkérem Dr. Soós Tibor urat a Közgyűlés 

levezetésére. 

 

Dr. Soós Tibor: 

Tisztelt Közgyűlés! 
 

A megjelentek száma alapján közgyűlésünk a meghívóban jelzett első időpontban még nem volt 

határozatképes.  Ezért bejelentem most, hogy az elnökség a Meghívóban jelzett második időpontra, azaz 

12.30. órára összehívta a Közgyűlésünket, így az – az időközben megjelentek száma alapján – 

határozatképes. 

 

A napirend meghatározásával kezdjük meg az érdemi munkánkat. 

A kiküldött napirendi javaslattal kapcsolatban megkérdezem, hogy a közgyűlésen megjelentek ismerik-e a 
napirendi pontokat? 

IGEN 

 
Bejelentem, hogy mivel nem történt olyan jogszabályváltozás és a Szövetség vezető testületeiben sem merült 

fel olyan személyi kérdés, amelyek bármelyike az Alapszabályunk módosítását igényelné, ezért az elnökség 
az előzetesen kiküldött, a meghívóban szereplő napirendet javasolja megtárgyalni. 

Megkérdezem, hogy van-e valakinek további napirendi javaslata? 

A Közgyűlés egyhangúan, közfelkiáltással véleményt nyilvánít arról, hogy NINCSEN. 
Kérem, hogy az Elnökség által javasolt napirend megállapításáról szavazólapjukkal szavazzanak, először 

azok, akik azzal egyetértenek. 
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Megállapítom, hogy a megjelentek a Meghívóban szereplő napirendi javaslatot egyhangúan 
elfogadták, ellenpróbát vagy a tartózkodók számának megállapítását ezért nem kérem. 

 

Bejelentem, hogy a GTTSZ közgyűlése az Elnökség által javasolt napirendet egyhangúan elfogadta, amely 

a következő: 

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

2. A GTTSZ 2016. évi tevékenysége beszámolójának szóbeli kiegészítése 

(írásbeli beszámoló: lásd. a Szövetség 2016/1. és 2016/2. számú Hírleveleit) 
Előadó:  SZABÓ SÁNDOR, a GTTSZ főtitkára  

3. Gazdálkodási beszámolók 

a.) A GTTSZ Ellenőrző Bizottságának jelentése a 2016. évi gazdálkodásról (a közgyűlés előtt 

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

alapján) 
                  Előadó: LENGYEL TIBOR, az EB elnöke  

b) A GTTSZ 2016. évi mérlegbeszámolója és annak közhasznúsági melléklete             

Előadó: SZABÓ SÁNDOR, a GTTSZ főtitkára 

4) Megemlékezés a 25. éves évfordulóról, elismerések átadása 
Előadó: VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke 

5) Egyebek 

 

Dr. Soós Tibor 

Rátérhetünk a közgyűlésünk 1. naprendi pontjára. 

 
Bejelentem, hogy a közgyűlésen jegyzőkönyv készül, amelynek vezetésére az Elnökség előzetesen felkérte 

Elek Zsuzsannát, míg jegyzőkönyv hitelesítőknek pedig: Beke Józsefet   és    Szegner László urakat. 

Megkérdezem, hogy a Közgyűlés elfogadja-e nevezettek erre a feladatra történő megválasztását? 

Megállapítom, hogy a Közgyűlés egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv 

hitelesítők személyét. 

Bejelentem továbbá, hogy Alapszabályunk szerint az Elnökség felkérésére a mai napon 11.30 órától végzi 

munkáját a Mandátumvizsgáló Bizottság, mely az Elnökség felkérésére a következő tagokból áll: 

- Miklós Imre, mint a Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke, 

- Pálos László, mint a Mandátumvizsgáló Bizottság tagja és 

- Várkonyi Sándorné, mint a Mandátumvizsgáló Bizottság tagja. 
 

A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelzése szerint, és ezt kérte a jegyzőkönyvbe foglalni, jelenleg 

immár 27 fő van jelen a szavazásra jogosult 53 jogi személy szervezet tagjaink képviseletében. 

 

Megköszönöm a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelzését, és egyúttal felkérem, hogy a Tisztelt 

Mandátumvizsgáló Bizottság továbbiakban a közgyűlésen Szavazatszámláló Bizottságként segítse 
munkánkat. 

 

Kérem, hogy a Közgyűlés szavazással döntsön arról, hogy a továbbiakban a Mandátumvizsgáló 

Bizottság, mint Szavazatszámláló Bizottság járjon el. 

Aki ezzel egyetért, azt arra kérem: szavazólapja felemelésével szavazzon. 

Mivel a szavazás egyhangú, ellenpróbát nem kérek, de kérem, hogy a továbbiakban a Szavazatszámláló 

Bizottság végezze a szavazatok megszámlálását. 

 

Rátérhetünk a közgyűlésünk 2. naprendi pontjára, ezért felkérem Szabó Sándor főtitkár urat, hogy 

adjon a Közgyűlésnek szóbeli kiegészítést a GTTSZ 2016. évi szakmai tevékenységéről. 

 

Szabó Sándor: 

A GTTSZ 2016. évi szakmai tevékenysége részben megtalálható a Szövetség 2016/1. és 2. számú 

Hírleveleiben, ezért csak röviden kívánok szóbeli kiegészítést tenni. Annál is inkább, mivel a 2016. 

novemberi Tisztújító Közgyűlésünkig Dr. Tóth János úr volt a főtitkár, aki mint az előbbiekben elhangzott 

súlyos egészségügyi állapota miatt nem tud részt venni közgyűlésünkön, s aki – megválasztásom után - 

zökkenőmentesen adta át számomra a főtitkári tisztséget, köszönet érte ezúton is. 

 

http://www.gttsz.hu/
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Ami a szervezeti munkánkat illeti: az elmúlt évben megvizsgáltuk a szakmai tagozatok működési feltételeit, 

valamint működési lehetőségeiket (személyi, ágazati vonatkozások). Ennek alapján úgy ítéltük meg, hogy 

bizonyos tagozatok munkája megújításra szorul, és döntés született két új tagozat, az Ifjúsági és a 

Gazdasági létrehozásáról. 

Megvizsgáltuk a regionális szervezeteink működését is, ennek kapcsán bizonyos területeken személyi 

változások történtek. 

 

Hagyományos rendezvényeinkkel kapcsolatban: 

A tavalyi évben is folytattuk a „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban, a globális világban?” 

című előadás- és vitasorozatot, melyekben kormányzati és tudományos szakértők tartottak előadásokat, az 

EU-integrációval kapcsolatban. 

Folytattuk a Paks II. fejlesztési projekttel kapcsolatos tájékoztató tevékenységünket. 

Az MNB PADA Alapítványának támogatásával hét vidéki egyetemen rendeztük meg az „Új 

gondolkodásmód a közgazdasági és pénzügyi rendszer fejlesztésében, az oktatási rendszer 

korszerűsítésében” című konferenciasorozatot.  

Mivel a konferenciák foglalkoztak a patrióta gazdaságpolitika, valamint a jó állam kérdéseivel is, a 

konferenciák hallgatósága az egyetemek hallgatóin és oktatóin túlmenően, a térség közszolgálati dolgozói, 

valamint a helyi kereskedelmi és iparkamarákban résztvevők számára is hasznos információkat nyújtottak. 

Az MNB szakmai és pénzügyi támogatásával – szintén az egyetemek első éves hallgatói és az 

egyetemekhez tartozó gyakorló gimnáziumok végzős hallgatói részére – „Mindennapi pénzügyeink” 

címmel, a 2011-ben indított sorozatunkat folytattuk. 

2016-ban kiemelten foglalkoztunk a Magyarországot is súlyosan érintő menekültválság (migránskérdés) 

tematikájával. 

(Az egyetemeken rendezett konferenciáinkkal is igyekeztünk végrehajtani a tagjainktól és az elnökség 

előző határozataiból eredő javaslatot, nyitást az ifjúság bevonására szövetségünk munkájába. 

 

Nem utolsó sorban, de végezetül arról szeretném tájékoztatni a Tisztelt Közgyűlést, hogy folytattuk és 

kibővítettük kapcsolatrendszerünket mind a társadalmi szervezetek, mind pedig a kormányzati szervek felé, 

s bizonyára mindannyiunknak jólesett, hogy utóbbiról Latorcai helyettes államtitkár úr is elismerően 

emlékezett meg.  

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét. 

 

Dr. Soós Tibor:  

Megköszönöm a tájékoztatót és kérem, hogy azt a T. Közgyűlés vegye tudomásul. 

Megállapítom, hogy a GTTSZ Közgyűlése a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 

Rátérünk a 3. naprendi pontunk  a gazdálkodási beszámolók megtárgyalására, melyek 

mindegyikének elhangzása után nyitunk EGYÜTTES vitát azokról. 

 

 Az Alapszabály 5.4.4. pontja előírásainak megfelelően először megadom a szót Lengyel Tibor úrnak a 

GTTSZ Ellenőrző Bizottsága elnökének. 

 

 Lengyel Tibor: 

A GTTSZ Ellenőrző Bizottsága 2017. április 26-ai ülésén ellenőrizte, megvizsgálta, megtárgyalta a 

Szövetség PK-242. számú nyomtatványában foglalt számviteli és közhasznúsági adatokat tartalmazó – a 

2016. évi gazdálkodásáról szóló, a jelenlegi közgyűlés elé terjesztendő – anyagát, azaz egyszerűsített 

beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét. (A 2016. évi beszámoló a Szövetség honlapján a letöltés 

menüpontjában érhető el, dátuma: 2017. 04. 24.) 

A tárgyban említett anyag az alábbi jogszabályok alapján készült:  
-  2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról  
- 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 

szabályokról  

- 2000. évi C. törvény a számvitelről. 
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Az Ellenőrző Bizottság a GTTSZ alapszabálya  V. fejezetének  5.4. pontjában szereplő testületi szervként a 

számviteli nyilvántartásokat áttekintette, ellenőrizte a Szövetség gazdasági ügyeit, pénzgazdálkodását 

tükröző számadatokat, melynek eredményét pozitívan ítélte meg, és azt Bizottságunk elfogadásra a T. 

Közgyűlés  elé terjesztette. 

A GTTSZ 2016-ban konszolidáltan működött, bevételeit, valamint közhasznú kiadásait megnövelte. A 

Szövetség szakmai-tudományos, ismeretterjesztő munkája takarékos, szabályszerű gazdálkodást tükröz. 

Az EB elismerve az elmúlt év színvonalas szakmai munkáját, körültekintő és takarékos gazdálkodását, a 

következő ajánlásokat teszi a Vezetésnek: 

- A társadalmi szakértői hálózat szélesítése, lehetőség szerint fiatalok bevonása; 

- Hatékony érdekérvényesítési tevékenység, szorosabb kapcsolat és együttműködés kialakítása más 

szakmai civil szervezetekkel; 

- A pályázati lehetőségek – különösen EU vonatkozásában – fokozottabb kihasználása; 

- További tudatos pártolói és jogi tagépítő tevékenység. 

Fentiek alapján az EB javasolja, hogy a közgyűlés a 2016. év gazdálkodásáról szóló mérlegbeszámolót: 

- 26.155 eFt. bevétellel, 

- 25.594 eFt. kiadással,  

- 574 eFt. adózott eredménnyel, valamint 

- annak közhasznúsági mellékletét fogadja el. 

 

Dr. Soós Tibor: 

Felkérem  Szabó Sándor főtitkár urat, hogy az Elnökség megbízásából terjessze elő a GTTSZ 2016. évi 

mérlegbeszámolójához készült szóbeli kiegészítéseit és annak közhasznúsági mellékletét 

 

Szabó Sándor: 

Tájékoztatom a közgyűlést, hogy a beszámoló és annak közhasznúsági melléklete minden jelenlévő 

számára a közgyűlés kezdete előtt hozzáférhetővé vált, honlapunkon is bármikor megtekinthető.  

 

A Szövetség éves összes bevétele  26.168 ezer forint volt, míg az összes ráfordítás   25.594 ezer forint, 

így adózott eredményünk  574 ezer forint. 

A közhasznú tevékenységből származó bevétel 24.355 ezer forint volt, míg a közhasznú tevékenység 

ráfordítása összesen 25.067  ezer forint. 

 
A közhasznúsági melléklet tartalmazza azt is, hogy a szervezet munkájában 16 önkéntes vesz részt, 

továbbá nyomon követhető az anyagban a szervezet közhasznú tevékenységeinek részletes bemutatása, és 

szintén a 2016. évi támogatott rendezvények pénzügyi vonatkozásai. 

 

A GTTSZ Ellenőrző Bizottsága  2017. április 26-án tárgyalta meg a 2016. évi tevékenység számviteli és 

közhasznúsági adatokat tartalmazó anyagát. Megállapította, hogy az megfelel a törvényi előírásoknak.  

A GTTSZ Elnöksége 2017. május 5-én tartott ülésén megismerte az Ellenőrző Bizottság előterjesztését is, 

és megbízta a főtitkárt, hogy a beszámolót a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja.  

 

Fentiek alapján kérem a T. Közgyűlést, hogy a GTTSZ 2016. évi mérlegbeszámolóját és annak 

közhasznúsági mellékletét fogadja el. 

 

Dr. Soós Tibor: 

Megköszönöm az Ellenőrző Bizottság elnökének és a Főtitkár úrnak az írásbeli anyagokhoz most megtett 

kiegészítéseit.  

 

Kíván-e valaki hozzászólni? - kérem, hogy ezen szándékukat kézfelemeléssel jelezzék és nevüket - a 

Jegyzőkönyvben történő rögzítés érdekében - hangosan bemondani szíveskedjenek.  

Megállapítom, hogy az elhangzottakra és az írásban kiküldött anyagokra vonatkozóan hozzászólásra senki 

nem jelentkezett, ezért a napirendi vitát bezárom és a napirend felett szavazást rendelek el.  

 

Megkérem a T. Közgyűlést, hogy – az Ellenőrző Bizottság jelentésének ismeretében is - szavazzon a 2016. 

évi gazdálkodásról szóló beszámolóról és annak közhasznúsági mellékletéről 
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Megállapítom, hogy a GTTSZ Közgyűlése a 2016. év gazdálkodásáról szóló mérlegbeszámolót: 

- 26.155 ezer Ft bevétellel és  

-  25.594 ezer Ft kiadással, 

-  574ezer Ft adózott eredménnyel, 
valamint annak közhasznúsági mellékletét egyhangúan elfogadta. 

 
A szavazást köszönöm. 

 

Rátérhetünk a közgyűlésünk 4. naprendi pontjára, Megemlékezés a GTTSZ megalapításának 25. 

évfordulójáról és elismerések átadása. 

 

Átadom a szót Valenta László elnök úrnak. 

 

Valenta László: 

A MTESZ hagyományait őrizve, a reálértelmiség integrálásával, a GTT, későbbiekben GTTSZ fő célja, a 

szakmai és szellemi tőke megmentése mellett, az új társadalmi beilleszkedéshez igazodó, politikamentes 

hasznosítás, fejlesztés volt. Az alapítók célul tűzték ki a MTESZ-be való integrálódást és a reálértelmiség 

(műszaki, gazdasági, államigazgatási, jogi) összetartozására, egymásra utaltságára történő jelzést, és ennek 

a névben is történő megjelenítését (GTT). 

A 25. év megélésének alapfeltételeit az aktív szerepet vállaló tagok és a tisztségviselők biztosították (itt 

kiemelésre került Dr. Tóth János úr személye, aki a GTT megalakulásától kezdve, a GTTSZ munkásságán 

keresztül 25 éven át töltötte be a főtitkári tisztséget, valamint a GTT, illetve a GTTSZ imázsát később 

megadó, megvalósító személyiségek, Dr. Chikán Attila akadémikus, Dr. Ginsztler János akadémikus, Dr. 

Horn Péter akadémikus, Dr. Kroó Norbert akadémikus, Dr. Kaposvári Bertalan jogász, Dr. Kopátsy Sándor 

közgazdász, Dr. Kovács Árpád közgazdász, Dr. Sárközy Tamás jogász, stb. 

 

Úgy ítéljük meg, hogy tagságunk és a felsorolt személyiségek szerepe és munkássága, melyek a gazdasági 

környezethez is igazodtak, pozitív irányba befolyásolták a GTT-GTTSZ szakmai és társadalmi 

megjelenését. 

Úgy véljük, hogy ilyen alkalomkor szokásos elismeréseket átadni, és mi úgy gondoltuk, hogy azon alapító 

atyákról szándékozunk megemlékezni, akik részt vettek szervezetünk megalakulásában, s számukra 

jubileumi elismerő plakettet adományozunk. 

 

Kérem, hogy Dr. Tóth János tiszteletbeli főtitkár úr távollétében az elismerő jubileumi plakettet a jelen 

levő unokája, Dr. Tóth Gergely egyetemi docens vegye át. 

Az elismerő jubileumi plaketteket átadjuk Dr. Sárközy Tamás professzor úr és Várkonyi Csaba alapító 

atyáknak, a GTTSZ jelenlegi elnökhelyettesei részére is. 

Itt kívánom megemlíteni, hogy jubileumi emlékplakettünket Dr. Kopátsy Sándor úrnak 95. születésnapja 

alkalmával már korábban átadtuk. 

Szövetségünk munkáját egy ifjú professzor is nagymértékben segíti. Rendezvényeinken rendszeres előadó, 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel való kapcsolatunk kialakítója és ápolója, a GTTSZ 2017/1. számú 

Hírlevelében első ízben megjelenő tudományos melléklet főszerkesztője. Kérem, hogy továbbra is ilyen 

nagy elánnal és készséggel segítse munkánkat, ezért tevékenységét elnökségünk döntése alapján jubileumi 

emlékplakettel kívánjuk elismerni. Kérem Prof. Dr. Lentner Csaba elnökhelyettes urat, hogy az 

emlékplakettet vegye át. 

 

Dr. Soós Tibor: 

Rátérhetünk a közgyűlésünk 5. naprendi pontjára, Egyebek. 
A Magyar Hadtudományi Társaság jelen levő elnöke szót kért. 

Átadom a szót Tömböl László ny. vezérezredes úrnak, az MHTT elnökének. 
 

Tömböl László: 

Tisztelt Valenta László Elnök Úr! 
 

A Magyar Hadtudományi Társaság köszönti Önt és személyén keresztül a Gazdálkodási és Tudományos 
Társaságok Szövetségét megalakulásának 25. évfordulója alkalmából. 

Fennállásuk 25 éve során számos rendezvénnyel gazdagították a hazai gazdasági és tudományos életet, 

ezzel számunkra is sok új információt és inspirációt adtak munkánkhoz. 
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Kívánjuk, hogy célkitűzéseiket a jövőben is az eddigiekhez hasonlóan teljesíthessék, amihez a Magyar 
Hadtudományi Társaságban mindenkor megbízható partnert találnak. 

Legyen ennek záloga az érem, melyet a Társaság nevében nyújtunk át Önnek. 

Tevékenységükhöz a jövőben is sok sikert kívánunk! 
 

Valenta László:  

Mind magam, mind Szövetségünk elnöksége nevében köszönöm az elismerő szavakat, és azon leszünk, 

hogy azt az együttműködést, partneri viszonyt – mely néhány évvel ezelőtt került kialakításra – a 

továbbiakban fokozatosan elmélyítsük, közös munkánkban érvényesítsük. Köszönöm még egyszer. 

Mivel a napirendhez további jelentkező nincs, s az elnökségnek sincs további közlendője, ezért 

mindenkinek megköszönöm a jelenlétét, segítő közreműködését és további eredményes munkát kívánok. 

Ezzel a jubileumi beszámoló közgyűlés munkáját befejezettnek nyilvánítom. 

 

A befejezés időpontja: 14.30 óra 
Kmf. 

 

                                                           Elek Zsuzsanna s.k. 

                                                          jegyzőkönyv vezető 

     Beke József s.k.                                                                               Szegner László s.k. 
jegyzőkönyv hitelesítő                                                                       jegyzőkönyv hitelesítő 

 

  

 

JEGYZŐKÖNYV AZ IFJÚSÁGI TAGOZAT 

ALAKULÓ ÜLÉSE MÁJUS 31-ÉN 
 
Szabó Sándor GTTSZ főtitkár bemutatja a meghívott személyeket, összefogóan ismerteti a 

Szövetség tagozatait, jogi tagjait ~(350 természetes, ~58 jogi személy), megemlítve, hogy több 

minisztérium és nagyvállalat (MOL, EON, Paksi Atomerőmű) is megjelenik a támogatók között. A 

Szövetség forrásait illetően hangsúlyozza, hogy a Szövetség állami támogatást nem kap. A szervezet 

jó kapcsolatokat ápol az önkormányzatokkal, a felsőoktatási és egyéb intézményekkel (pl.: MKIK - 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara), mely kapcsolatokat még szorosabbra kívánja fűzni. 

Az Ifjúsági Tagozat megalakulásának célja a közéletet érintő gazdasági és műszaki 

vonatkozású ismeretek terjesztése elsősorban az egyetemista korosztály körében, bevonásuk az 

azokat érintő kérdések megvitatásába. 

Az Ifjúsági Tagozat feladata a gazdasági és műszaki területet érintő kérdések ismertetése 

és programok szervezése révén, melyet vidéki oktatási intézmények bevonásával lehet 

megvalósítani. Kifejezett cél az egyetemek közötti szorosabb kapcsolatok kialakítása. 

 Az Ifjúsági Tagozat programterve között évi 3-4 előadás (jellemzően vidéki helyszíneken) 

megtartása, továbbá 2-3 tudományos cikk megjelentetése szerepel. 

A Tagozat távlati célja a nemzetközi szervezetté való alakulás, amely a határon túli 

magyarság megszólítását is tervbe veszi. 
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Az alakuló ülésen a következő tisztségek kerültek megszavazásra. 

Elnök:  Czmerk András 

Koordinátor: Dajkó Ferenc Dániel 

Tagok: Maráczi Gréta 

 Nagy Zoltán  

  Tóth-Kaszás Nikoletta 

  Valenta László 

Meglevő, Ifjúságot megszólító mozgalmak szervezetek: 

 NIT – Nemzeti Ifjúsági Tanács - ernyőszervezet 

 FÉK – Fiatalok az Élet Küszöbén - keresztény mozgalom 

 PADA – 2016-ban  

GTTSZ vegye fel a kapcsolatot a HÖK – HÖT szervezeteivel  

 

Az ülésen elhangzott, későbbi munkához iránymutató tervek és ötletek: 

Az ifjúság bevonása a jövőjüket befolyásoló fejlődést, fejlesztést ismertető előadások révén lehet 

eredményes. A témák, előadások hitelességét a vállalatoktól érkező, nagy ipari tapasztalattal bíró, 

szakemberek szavatolják. 

Elhangzott előadástémák – (alkalmas előadók): 

 A kockázat társadalom időszerű kérdései 

 Önvezető autók – biztonsági kockázatok 

 Informatika – bitcoin 

 Sportrendezvények turisztikai hatása 

 Ipar 4.0 (Monostori László - MTA-SZTAKI) 

 3D – a jövő gyártása (Falk György - Varinex) 

 Digitális jóléti programok – digitáis oktatás 

 Smart city – megújuló energiák 

 Tudományok az igazságszolgáltatásban 

Finanszírozási formák: Az előadás tárgyában érintett vállalat(ok) projekt-disszeminációs költségeivel 

támogathatja az előadást. 

 

A Tagozat működését, hatékony megjelenését, támogató eszközök: 

 A Tagozat működésének propagálása egyéb hallgatói programokon 

 Középiskolák felé nyitni, országos versenyek 

 Pályakövetés/alumni adatbázis 

 GTTSZ lapszámokban való megjelenés – 1 oldal  

 Hírlevél tudományos mellékletébe évente 2-3 tudományos cikk írása (MTMT-be kerüljön) – 

tudományos tanácsra van szükség – Lentner Csaba lektor 

 Embléma, levélforma 

 dinamikus, informatív honlapfelület 

 Facebook, esetleg videoblog / webinárium megjelenés (a blog felügyelete időben felosztva a 

tagok között) 

 Megjelenés NIT hírlevélben 

 Az előadási programlista ismeretében a programok hirdetése minél szélesebb körben 

 

Feladatok: 

 Javasolt előadó személyek, helyszínek összegyűjtése (PADA előadásokra ne szervezzünk rá) 

 GTTSZ informatikai hátterének áttekintése 

 Facebook felület tervek gyűjtése- feladatok szétosztása 

 

Dr. Czmerk András s.k. 

az Ifjúsági Tagozat elnöke  
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AZ ÜGYVEZETŐ TITKÁRSÁG ÜLÉSE 

SZEPTEMBER 5-ÉN 

 
Az ügyvezető titkársági ülésen a Titkárság tagjai vettek részt, amely határozatképes volt.  

 

Napirend volt:   

 Tájékoztató a GTTSZ jelenlegi helyzetéről, javaslat a II. féléves munkaprogramra és annak 

elfogadtatása.  

Előadó: Szabó Sándor főtitkár 

 

Az ülés résztvevői a tájékoztatóban elhangzottakat egyhangúlag elfogadták és felhatalmazást adtak a 

II. féléves munkaprogram Elnökség elé való terjesztésére 

Szabó Sándor s.k                                                              

a GTTSZ főtitkára 

 

AZ ELNÖKSÉG ÜLÉSE SZEPTEMBER 14-ÉN 

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

elnöke). Az elnökségi ülés határozatképes volt.  

 

Napirend volt:   

 Tájékoztató a GTTSZ jelenlegi helyzetéről, a javasolt II. féléves munkaprogramról 

Előadók: Valenta László elnök és Szabó Sándor főtitkár 

 

Az ülés résztvevői a tájékoztatókban elhangzottakat egyhangúlag elfogadták és felhatalmazást 

adtak a II. féléves munkaterv végrehajtására. 

 

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

a GTTSZ elnöke                                                                    a GTTSZ főtitkára 

 

A REGIONÁLIS SZERVEZETEK ELNÖKEINEK 

ÜLÉSE 2017. OKTÓBER 4-ÉN 
 
Az ülés határozatképes volt.  

 

Napirend volt:   

 Tájékoztató a GTTSZ jelenlegi helyzetéről, a GTTSZ Elnöksége által elfogadott II. féléves 

munkaprogram ismertetése 

Előadó: Szabó Sándor főtitkár 

 

Szabó Sándor főtitkár ismertette a GTTSZ Elnöksége által elfogadott II. féléves munkaprogramot.  

Felkérte a régiós elnököket, hogy tevékenyen működjenek közre az adott régiójukban megrendezésre 

kerülő konferenciák szervezésében. 

Tájékoztatta a vezetőséget Ujhelyi Jenő, az Észak-alföldi régió és Szabó Béla, a Közép-dunántúli régió 

elnökeinek sajnálatos elhalálozásáról. 

Az ülés résztvevői a tájékoztatóban elhangzottakat egyhangúlag elfogadták. 

Szabó Sándor s.k                                                              

a GTTSZ főtitkára 
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A HON- ÉS RENDVÉDELMI/RENDÉSZETI 

SZERVEK TAGOZATÁNAK KIHELYEZETT 

KIBŐVÍTETT ELNÖKSÉGI ÜLÉSE  
 

A GTTSZ Hon-és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozata október 25-én kihelyezett 

kibővített elnökségi ülését tartotta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságánál. 

                                                                                                                                                                                                         
          A tagozat elnökségét BARTÓK PÉTER tű. ezredes főigazgató helyettes részletesen 

tájékoztatta a szervezet felépítéséről, a szervezeti elemek funkcióiról és feladataikról, munkájuk és 

igen szerteágazó tevékenységeik nagy koordinációt igénylő szervezési irányítási és végrehajtási 

szakfeladatok működtetési követelményeiről. Átfogó képet kaptunk a katasztrófa helyzetek országosan 

megjelenő , olykor igen nagy koncentrációval történő feladatszabást, erő és eszköz mozgósítást 

követelő  eseteiről, az anyagi – technikai – logisztikai támogatás, összességében az eredményes 

bevetés biztosításáról. 

        Szó esett a más szervekkel történő együttműködés kérdéseiről, mint – rendvédelmi szervek, 

Honvédség, önkormányzatok, biztonság érdekében működő hatóságok - . 

         Az elnökségi tagok érdeklődéssel hallgatták a bevetés-irányítási, informatikai és az országot 

lefedő mérő-érzékelő, lakosságriasztó-rendszerekkel kapcsolatos információkat. 

         Végül eszközbemutatót tekintettünk meg az OKF udvarán, ahol legújabb járművek és speciális 

felépítmények, a kéménysepréssel kapcsolatos új felszerelések, járművek, eszközök és műszerek 

megismerésére nyílt lehetőség szakemberek tolmácsolásában.  

  

 Az elnökségi ülés megemlékezett és búcsút vett PROF. DR. JANZA KÁROLY m. 

altábornagytól, aki 78 éves korában elhunyt. A GTTSZ és ezen belül a Tagozat számára személye igen 

fontos volt, mivel 1996-ban egyik alapítója volt a Tagozatnak. 

 14 éves kora óta egy munkahelye volt, a Honvédség. Mindenben, amit életében alkotott, a 

honvédelem, a Honvédség, tágabb értelemben az országvédelem elméleti és gyakorlati kérdéseit 

fogalmazta és valósította meg. Mindig tanult és tanított, egyetemeken, doktori iskolákon, 

munkahelyén, a katonai szféra legfelsőbb gazdasági vezetői szintjén. 

 Élénk szellemű, tiszta gondolkodású katona, aki katona tudóssá vált, kinek nevéhez számtalan, 

napjainkban is használt tudományos eredmény, korszakváltó gondolkodási forma, a védelemgazdasági 

stratégia, maga a védelemgazdaságtan megalkotása fűződik. 

 Emlékét örök tisztelettel és büszkeséggel őrizzük mindnyájan, akik ismertük, dolgoztunk vele, 

hallgattuk tanításait, megkaptuk barátságát, kíméletlen őszinteségét, emberi szeretetét. 

 Egész életében a jövőt építette, hazáját szolgálta. 

 

Szőke Irma s.k.      Kopasz Jenő s.k. 

             BM helyettes államtitkára,                      ny. mk. ddtbk., 

                     a Tagozat elnöke                         a Tagozat társelnöke 

 

HÍREK 
SORON KÖVETKEZŐ RENDEZVÉNY 

 

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

vitasorozat 134. konferenciája: „STABILITÁS – NÖVEKEDÉS” 

A konferencia időpontja: 2017. december 5. délelőtt 11.00 óra 

Helyszín: Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér II. emeleti Konferencia-terme 

(Budapest VI., Eötvös u. 10.) 

Előadás: „Gazdasági és pénzügyi stabilitás Magyarországon 2010-2017” 

Előadó: DR. KOVÁCS ÁRPÁD egyetemi tanár, a Költségvetési Tanács elnöke 
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KÖSZÖNET AZ SZJA 1 SZÁZALÉKÁÉRT 

 
A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége elnöksége köszönetét fejezi ki mindazoknak, 

akik a 2016. évi személyi jövedelemadójuk 1 százalékát felajánlották céljaink megvalósítására. 

A 2017. évben megkapott, 2016. évi szja 1%-ot jelentő 28.577,- forintot a GTTSZ 2017. évi 

rendezvényei támogatására fordította. 

Köszönjük felajánlásaikat, melyekre továbbra is, minden évben számítunk! 

 

RENDEZVÉNYEKEN VALÓ KÉPVISELET 
 
A Társadalmi Egyesületek Országos Szövetsége 2017. június 8-9-én kétnapos elnökségi ülést tartott 

Zamárdiban. A tanácskozáson a GTTSZ képviselői (Janzsó Antal és Szegner László 

főtitkárhelyettesek) tájékoztatást adtak a GTTSZ őszi programjairól, kiemelten az októberi országos 

szakmai civil konferencia előkészületeiről, és abban a TESZ régiós szervezetei részvételeinek 

fontosságáról. 

 

 

A Kőbányai Rendvédelmi Napok a főváros X. kerületében szeptember 2-3-án, tízedik alkalommal 

kerültek megrendezésre. 

 

A jubileumi esemény célja ez alkalommal is változatlanul az, hogy Kőbánya lakosai, s a máshonnan 

érkező látogatók találkozzanak a katonákkal, rendőrökkel, katasztrófavédőkkel, tűzoltókkal, 

mentősökkel, polgárőrökkel, adó- és vámhivatal munkatársaival, a büntetésvégrehajtás dolgozóival, az 

önkormányzat vezetőivel, munkatársaival, betekintést nyerjenek azok munkájába. 

A szervezetek szakemberei bemutatják felkészültségüket feladatuk végrehajtására, eszközeiket és a 

társszervekkel történő együttműködésüket. 

Szövetségünk első alkalommal vett részt a rendezvényen. 

Kiállítási sátrunk az igen látványos tüzér hagyományőrzők közelében került elhelyezésre, s ez segített 

abban, hogy a látogatók felkeressék azt. Így érdeklődéssel tanulmányozták mind Szövetségünk 25 

éves fennállása alkalmából kiadott jubileumi Hírlevelét, mind pedig a további Hírlevelekben annak 

mindennapjait bemutató anyagokat. 

A látogatók közül többen megfogalmazták, bár eddig nem volt tudomásuk Szövetségünkről, érdekli 

őket annak kiadványainkból megismert tevékenysége. Jelezték, örömmel vennék, ha több, további 

információt kaphatnának a GTTSz tevékenységéről, s az általa feldolgozott témákról. 

Az érdeklődést mutatja, hogy a kétnapos rendezvényre kivitt kiadványaink - néhány példány 

kivételével - gyakorlatilag elfogytak. 

 

 

A Civil Szervezetek Vezetői Fóruma 2017 október 11-én kerekasztal-megbeszélésre hívta a 

résztvevőket. A GTTSZ részéről Hatvani György, az Energiatagozat elnöke és Beke József tanácsadó 

vett részt a megbeszélésen. A résztvevők tájékoztatást kaptak: az atomerőmű fejlesztéséért felelős 

minisztérium létrejöttének körülményeiről, a Paks II. Atomerőmű Zrt. létrehozásáról, tevékenységének 

irányairól, a fejlesztési projekt létrehozásának közeli és távoli feladatairól, valamint információkat 

kaptak az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. működéséről. Megtisztelő Szövetségünk számára, hogy a 

megbeszélésekre folyamatosan meghívják képviselőinket, amely lehetővé teszi a GTTSZ szakemberei 

észrevételeinek, véleményeinek tolmácsolását. 

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy UJHELYI JENŐ, a GTTSZ Észak-alföldi és SZABÓ 

BÉLA, a Közép-dunántúli regionális szervezeteinek elnökei, Szövetségünk oszlopos aktív tagjai, 

ebben az évben elhunytak.  

Emléküket a GTTSZ kegyelettel megőrzi. 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

MEGÁLLAPODÁS 
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TUDOMÁNYOS MELLÉKLET 
 

Prof. Dr. Berács József egyetemi tanár tájékoztató sorai  

a Gazdálkodási és menedzsment alapszak előmenetelére, helyzetére vonatkozóan 

 

 
 Kedves Partnerünk!  

A „Gazdálkodási és menedzsment” szak kecskeméti történetének második tanévét kezdtük el 2017. 

szeptemberében. Itt az idő, hogy néhány pontban – mint szakfelelős - összefoglaljam mi is történt 

velünk és mi várható az előttünk álló tanévben. 2014. augusztus végén, egy HVG számban robbant be 

országosan is a köztudatba a hír, hogy Kecskeméten, az MNB támogatásával egy új filozófiájú 

gazdasági képzés fog elindulni. A Pallasz Athéné Domus Mentis Alapítvány (PADMA) 

finanszírozásában pedig új egyetemi kampusz épül Kecskeméten. Az új intézmény versenytársa lesz a 

Budapesti Corvinus Egyetemnek. A közgazdász társadalom egy része negatívan reagált a hírre, míg 

mások várakozással figyelnek arra, hogy mi történik Kecskeméten. A Budapesti Corvinus Egyetemről 

érkezve, az elmúlt három év után a negyedik tanévet kezdem el, nem kis izgalommal, a Neumann 

János Egyetemen.  

Néhány héttel ezelőtt tartottuk az elsős és a második éves hallgatók számára is az orientációs tábort 

Ceglédfürdőn, miután „kinőttük” az előző évi lakiteleki helyszínt. Egy héttel ezelőtt fejeztük be a 

másodéves hallgatókkal az erdélyi szakmai körutat.  

 
1/ Orientációs tábor csoportkép, Ceglédfürdő 

 
2/ Erdélyi út csoportkép, Babes-Bolyai Tudományegyetem, 

Kolozsvár 
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Az oktatásra koncentrálva, napjainkban két nagy horderejű folyamatnak vagyunk a szemtanúi. 

Egyrészt meglendült a KEDO Zrt. által bonyolított beruházás és már látszanak az új kampuszon az 

oktatási épület falai. Minden valószínűség szerint a 21. századi igényeket kielégítő tanulási, kutatási és 

a közösségi életet is támogató infrastruktúra várja 2018. szeptemberében a hozzánk érkezőket. 

 
3/ Építkezés, Oktatási épület - 2017.10.18. 

 
4/ Campus látványterv 

 

A képzésünk humánerőforrás oldalról is lendületet kapott, hiszen a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemről 2017. szeptemberében közel 20 fő kapcsolódott be a Gazdálkodási és 

menedzsment szak oktatásába. Most zajlik az önálló karrá válás előkészítése.  

Következzenek néhány pontban az eddigi eredményeink:  

 

1/ A nappali képzésre felvett 63 és a levelező képzésre felvett 23 hallgatóval a 2016/17-es tanévben a 

7. helyet foglaltuk el országosan a 26 gazdálkodási és menedzsment szakot hirdető intézmény 

rangsorában. A nappali képzésen sikerült ezt a pozíciót 2017-ben is megőrizni, amikor már 65 fő nyert 

felvételt a programba.  

2/ Gyakorlatorientált képzésünk egyik jellegzetessége a duális képzés. A duális vállalati partnerek 

számát tekintve (6 partner) 2016/17-ben a 6. helyet foglaljuk el a gazdálkodási szakok rangsorában. 

Az új 2017/18-as tanévben a 16 duális partnerrel viszont már elsők vagyunk az országban. Beiratkozott 

hallgatóink több mint fele tanul ebben a formában.  

3/Diákjaink felvételi pontszámai 280 ponttól 484 pontig terjednek, amit tudatosan vállalunk. Olyan 

tehetséggondozási, mentortanári, kompetenciamérési rendszert vezettünk be, amely lehetővé teszi 

minden diák számára a tanulmányok befejezését, a lemorzsolódás alacsony szinten tartását. 

Egyidejűleg felkészítjük arra hallgatóinkat, hogy a világ legjobb egyetemein is megállják helyüket, 

végezhessenek tanulmányokat.  
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4/ A nemzetközi versenyképességünk érdekében Németország, USA és Vietnámra koncentráltuk piaci 

kapcsolatépítő stratégiánkat. Angolul is meghirdettük programunkat, hogy képesek legyünk fogadni a 

külföldi hallgatókat Erasmus keretében. Bekerültünk a Stipendium Hungaricum programba és 

2018/19-es tanévben maximum 20 fejlődő országból jövő hallgatót fogadhatunk.  

5/ Hallgatóink jól szerepeltek a különböző megmérettetésekben. Egy hallgatónk nyert köztársasági 

ösztöndíjat, hét fő nyert PADMA ösztöndíjat külföldi nyári egyetemi tanulmányra Chilébe és Indiába. 

Egy hallgató nyert Kutatási kiválósági díjat. Négy hallgató szerzett helyezést az MNB Pénzügyek 

Felsőfokon pályázatán. Az MNB „Kiválósági ösztöndíjban” két fő részesült. A GAMF motorépítő 

csapatában, amely a 4. MotoStudent Versenyben Spanyolországban II. helyezést ért el, egy fő 

képviselteti magát. Hallgatóink közül 31 fő végzett 3,8-nél magasabb tanulmányi eredménnyel és 

kapott PADMA tanulmányi ösztöndíjat.  

A kecskeméti térségbe 32 milliárd forintnyi befektetés érkezik az oktatási szektorba az elkövetkező 

néhány évben. A város életét évszázados léptékben is meghatározó összeg. Nagy a felelősségünk, 

hogy jól költsük el ezt a pénzmennyiséget. A gazdálkodási és menedzsment szak kollégái nevében is 

nyilatkozva kijelenthetem, hogy mi mindent megteszünk ennek érdekében.  

Megköszönve az Ön eddigi támogató közreműködését, bizakodva tekintünk a jövőbeni 

együttműködésünkre.  

 

Kecskemét, 2017. október 18.  

 
                                                                                                      egyetemi tanár  
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   AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÚNKP-17-4 KÓDSZÁMÚ ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK 

TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT 
 

 

Bevezetés 
A vállalatok döntéshozóira, a finanszírozással kapcsolatos döntésekért felelős szakemberekre egyre 

nagyobb nyomás nehezedik a növekvő és állandó verseny miatt. Az elmúlt évtizedekben folyamatosan 

növekedett a döntéshozók munkáját segítő elméleti háttér jelentősége, színvonala és volumene. A 

vállalatértékelés igénye mindinkább elterjed, hiszen egy vállalat működését legjobban a 

teljesítményével lehet jellemezni. Az értékelési folyamat eredménye tulajdonképpen egy adott 

időpontra vonatkozó gazdasági, jogi-szabályozási, stratégiai állapotfelmérés, amely visszajelzést ad 

arról, hogy mit érdemes fejleszteni, mely területekre érdemes és szükséges koncentrálni.  

                                                           
1
 adjunktus, okleveles könyvvizsgáló, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 

2
 ügyvéd 

3
 hallgató, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 
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1. Vállalatértékelést befolyásoló tényezők 

 

Egy vállalat működése, különböző életciklusai alatt számtalan olyan helyzet adódhat, mely során 

elengedhetetlen a vállalati érték meghatározása. Alapvetően három féle csoportba sorolhatjuk ezeket a 

szituációkat:  

 a tranzakciós helyzetek, mint adásvétel, a vállalat alapítása, a zártkörű tőkebevonás (pl.: 

kockázati tőke), a nyilvános részvénykibocsátás (IPO), a különböző átalakulások 

(akvizíció, összeolvadás, szétválás, kiválás) és az apportértékelés; 

 a folyamatos értékmeghatározás, amely alatt elsősorban a befektetési portfólió 

menedzselését (befektetési lehetőségek), stratégiai döntések megalapozását, valamint a 

részvényesi érték maximalizását (vállalati érték) értjük; 

 az egyéb helyzetek közé sorolhatjuk a csőd, illetve felszámolást, állami kisajátítást, 

peres ügyeket.  

 

Mindhárom csoportba tartozó események komoly gazdasági, jogi és stratégiai előkészítést igényel, 

csupán ezen feladatok aránya más. Az első csoport elsődlegesen stratégiai döntés, melyet követnek a 

szabályozási, jogi és gazdasági-pénzügyi munkák. A második csoport gazdaságossági, megtérülési 

számításokat igényel folyamatosan. A harmadik csoportba sorolt szituációk esetén pedig a jogi 

feladatok adják az elsődleges fókuszt a döntés-előkészítésben. Tehát a stratégiai-gazdasági-jogi 

funkciók hármasa a gyakorlatban nem választható el egymástól.   

 

A vállalatok értékeléséhez nem csupán a módszertani megalapozottság a lényeges, vannak 

elengedhetetlen előfeltételei, amelyek segítséget nyújtanak abban, hogy az eredmények ne legyenek 

torzítottak, hanem valós összképet alapozhassunk meg általuk. A fő információk és dokumentumok, 

melyekre az értékelés alapozható (Lukács, 2012 alapján): 

 

1. Jogi dokumentumok: cégkivonat, társasági szerződés, 

2. Gazdálkodási dokumentumok: éves beszámolók; analitikák (befektetett eszközök, készletek, 

követelések, kötelezettségek stb.); és éves üzleti tervek, 

3. Egyéb vállalati információk: beszámolóban nem szereplő tételek; egyes, a beszámolóban 

szereplő tételek tartalma; szerződésállomány; vevőkapcsolatok stb. 

4. Iparági információk, jellegzetességek, 

5. Minden értéknövelő, értékcsökkentő tényező figyelembe vétele, 

6. Nemcsak a lezárt, hanem az aktuális gazdálkodási adatok figyelembe vétele. 

7. Egyéb piaci értéket befolyásoló kapcsolódó tényezők: irányító pakett, a piaci környezet, a 

jogszabályi feltételek, a konjunktúra, a versenyhelyzet, a menedzsment hozzáértése, 

könyvelési hibák, a belső szabályozottság, a garanciális kötelezettségek, a folyamatban lévő 

peres ügyek, a költségvetési kapcsolatok rendezettsége, adósság, köztartozás, know-how, a 

munkaerő felkészültsége, hitelállomány, felhalmozott veszteség, 

 

Az utóbbi csoportból kiemelendők a vállalatok teljesítményét befolyásoló makrotényezők (1. táblázat). 

Ezek nem vállalati belső faktorok, hanem adott ország helyzetéből adódó sajátosságok. 
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1. táblázat: Vállalati teljesítmény megítélését befolyásoló makro-tényezők 

Forrás: Krueger-Brou (2016) alapján 

 
2. Főbb vállalatértékelési módszerek, lehetőségeik és korlátaik 

 

A vállalat életében meglehetősen fontos szerepet kap a kockázati tényező. Igaz ez a finanszírozás 

során is, hiszen a tőkeköltséget közvetlenül befolyásolja. Komponensei közül az üzleti kockázat és a 

finanszírozási kockázat a legrelevánsabb a tőkeszerkezet témakörében. Előbbivel az a bizonytalanság 

mérhető, amelyik a vállalat eszközeire vonatkozó jövőbeli megtérülésnek az előrejelzésében rejlik. Az 

üzleti kockázat nemcsak iparáganként, hanem idő függvényében is változó. Olyan tényezők hatnak rá, 

melyeket a menedzsment csak részben képes befolyásolni. Az üzleti kockázat attól függ tehát, hogy 

mennyire volt képes a vállalat a fix költségeit a működésbe beépíteni. A másik komponens a 

finanszírozási kockázat, amely akkor jelenik meg egy vállalatnál, ha idegen tőkét is igénybe vesznek a 

beruházásokhoz. Ilyenkor ugyanis a tulajdonosok további kockázatot vállalnak külső források 

bevonásával. 

 

Egy vállalat teljesítménye a felsővezetők által meghozott döntések következménye. A teljesítmény 

értékelésére, elemzésére többféle eljárás és módszer áll rendelkezésre. A megfelelő technika 

különböző célokhoz illeszkedően választható ki.  

 

A vállalati értékre közvetlen becslést a vagyonérték, az osztalék- illetve piaci érték alapú, a 

hozamérték és a hozzáadott érték alapú eljárások adnak. Mindezek előtt a pénzügyi mutatók, ráták 

segítségével átfogó kép kapható a vállalat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulásáról. 

Azonban fontos leszögezni, hogy a mutatószámok nem tekinthetők önálló vállalat értékelési 

módszernek, hiszen a vállalat jelenlegi értékére nem ad közvetlen becslést.  

 

A pénzügyi mutatószámok a vállalkozás gazdálkodásának különböző dimenzióit vizsgálják, melyeket 

a számviteli beszámolók alapján számítanak. A mutatószámok alapján történő elemzés elsősorban a 

belső felhasználóknak nyújthat fontos információkat. Ugyanakkor a magyar számviteli törvény szerint 

a külső felhasználók számára is köteles információt szolgáltatni, méghozzá a kiegészítő mellékletben 

fel kell tüntetni az alkalmazott mutatószámok felépítését és szövegesen kell értelmezni a vállalkozás 

helyzetét (Takács, 2015). A mutatószámoknak sok közös eleme van, mivel mindegyik a pénzügyi 

kimutatásokból származik, az összefüggések révén pedig kölcsönösen hatnak egymásra, kialakítva egy 

szerteágazó, összetett rendszert. Az 1920-as években a DuPont cég kifejlesztett egy elemzési 
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módszert, amit ma DuPont-analízisként említenek. Ebben az eljárásban a viszonyszámokat 

összetevőkre bontották, így segít megérteni a ráták kapcsolatrendszerét.  

A viszonyszámok hasznosságát az elemzés célja határozza meg. „A mutatószámok elemzésének 

ésszerű célja az lehet, hogy a jövőt befolyásoló jelenbeli döntéseket megalapozzuk.” (Becker – Turner 

– Varsányi – Virág 2005, 23.) 

Nehézséget jelent, hogy a működési feltételek, az üzletpolitika, az adottságok iparáganként és 

vállalatonként eltérőek, tehát a pénzügyi mutatószámok alapján történő teljesítmény megítélés 

viszonylagos. További probléma, hogy a számviteli alapelvek országonként változnak. A pénzügyi 

mutatókkal szemben Ghalayini és Noble az alábbi kritikákat fogalmazta meg (in Becker–Turner–

Varsányi–Virág, 2005): 

 Jelentős torzítások lépnek fel az adóztatás kapcsán, valamint nem tudja kezelni a tőkeköltséget 

és a megváltozott költségszerkezetet. 

 Egyik fő problémája a hagyományos teljesítménymérésnek, hogy ezek utólagosan képzett 

mutatók, így korlátozott a lehetőség a korrekcióra. 

 Stratégiai szemlélet hiánya jellemzi, mivel nem azonosulnak a hagyományos mutatók a 

vállalati stratégiával. 

 A mutatók rugalmatlanok, nem használhatók a szervezet minden szintjén.  

 Nem alkalmasak a fogyasztók részéről megjelent új igények és a megváltozott termelési 

technikák követésére sem. 

 Elkészítésük sok ráfordítást igényel, de közben relatív hasznosságuk elenyésző. 

 A pénzügyi mutatók aggregát szinten jelennek meg, így nem alkalmasak az operatív szint 

teljesítményének megítélésére. 

 

A vállalat értéke mindezek alapján érzékelhetően elszakad a valós könyv szerinti értékétől, így a 

szinergia hatás érvényesülése révén az érték több, mint részeinek (vagyonelemek) egyszerű könyv 

szerinti összege. A piaci és a könyv szerinti közötti eltérés (tartós prémium) képződhet szabadalmak, 

márkanév, szellemi tőke, reputáció, fogyasztói hűség, egyedi vállalati kultúra, egyéb megléte 

következtében, amely képessé teszi a vállalatot versenytársaival szemben fenntartható versenyelőny 

megalapozására.   

Takács (2015) és Ulbert (1994) számos értékelési célt említ, melyeket Főnagy-Árva (2006) 

értekezésével kiegészítve az alábbi tipikus pénzügyi értékelési szituációk említhetőek: alapítás, 

átszervezés, adásvétel, átalakulások (összeolvadás, szétválás, beolvadás, kiválás), tőkeemelés, csőd, 

felszámolás, értékpapír- illetve nyilvános részvénykibocsátás. A vállalati érték megállapítása a 

hitelezők, befektetők érdekét éppúgy szolgálja, mint a tulajdonosokét. Fernandez (2004) a 

vállalatértékelés fő céljai között említi továbbá a részvényesi értékteremtés érdekében történő 

stratégiai döntéshozatalban, a vállalati kompenzációs rendszerben, illetve az értékteremtő tényezők 

(value drivers) azonosításában betöltött szerepét. Ennek megfelelően rendszerezte a vállalatértékelési 

módszereket (2. táblázat), melyekből néhány – a Hozzáadott érték alapú eljárások – a következőkben 

kiemelt vizsgálatra, értelmezésre kerül.  

 
2. táblázat: Vállalatértékelés módszerei 
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Forrás: Fernandez (2004) 
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Az értékteremtés minden korábbinál pontosabb meghatározásának elengedhetetlen lépése az 

értékteremtő tényezők (value driver-ek) azonosítása és folyamatos figyelemmel kísérése, hiszen a 

versenyelőnyök fennállási időszaka véges. Az értékteremtés alapvetően a gazdálkodás racionalizálása, 

illetve az értéknövelő beruházások révén valósul meg. Ezért nagyon fontos, hogy a mindenkor kitűzött 

vállalati stratégiai céloknak biztosítania kell a tulajdonosok és befektetők számára a finanszírozási 

forrásként megjelenő tőke elvárt megtérülését. A menedzsment értékteremtő tényezőkkel kapcsolatos 

tisztánlátása hozzájárul azon stratégiai beruházások kiválasztásához, melyek szabad cash flow 

„termelést” tesznek lehetővé. Ez által válik ugyanis elérhetővé az értékteremtés hatására megvalósuló 

tőzsdei árfolyam növelése.  

Az értékközpontú vállalatirányítási (VBM) szemléletmód meghonosodása és elterjedése óta számos 

értékteremtést mérését célzó módszer látott napvilágot köszönhetően a különböző tanácsadó cégek 

illetve (nagy)vállalatok hatékonyságra hangsúlyt helyező „újításainak”. A korszerű gazdasági mutatók 

között a legismertebb a Stern & Stewart által kifejlesztett és márkanévként bejegyzett EVA™ 

(gazdasági hozzáadott érték), illetve annak módosított változatai (REVA, AEVA). Továbbá a HOLT 

Value Associates védjeggyel ellátott CFROI (befektetésre vetített cash flow megtérülés), a McKinsey 

tanácsadó cég termékeként felvázolt gazdasági profit (EP), valamint a Fredrick Weissenrieder CVA 

(hozzáadott cash érték) mutatója. Ezek mellett azonban számos egyéb, az értékmérés kihívásaira 

megoldást kínáló gazdasági mutató született. Az alábbi (1.számú) ábra a korszerű értékmérési 

módszerek egyik lehetséges csoportosítási módját tartalmazza. 

1. ábra: Értékmérési módszerek 

 

Forrás: E-controlling, 2014. május, XIV. évf. 5. sz. 
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2.1. Hozzáadott érték típusú eljárások 

A vállalatok körében egyre nagyobb mértékben tapasztalható az értékközpontú vállalatvezetés (Value 

Based Management) meghonosodása, melynek központjában a vállalat hosszú távú értékteremtő 

képességének vizsgálata áll. E tekintetben kulcsfontosságú elemként jelentkezik a teljesítménymérés, s 

a hozzá kapcsolódó ösztönzési rendszer kialakítása, melynek kivitelezéséhez a szakirodalom által 

említett fontosabb mutatók a reziduális jövedelem (RI), a gazdasági profi, a gazdasági hozzáadott érték 

(EVA), a befektetésre vetített megtérülés (CFROI) és a hozzáadott cash érték (CVA) nyújt segítséget.  

 

2.1.1. Gazdasági hozzáadott érték (EVA, Economic Value Added) 

Megjelenése az 1980-as évekig vezethető vissza, amikor a Stern Stewart tanácsadó cég kifejlesztette 

és márkanévként bejegyeztette. A maradványjellegű mutatók kategóriájába sorolható, melynek alapján 

az EVA
TM

 pénzösszegben fejezi ki azt a maradványjövedelmet, mely a befektetett tőke elvárt 

megtérülése felett az operatív jövedelemből megmarad. Vagyis a vállalat adott évben megtermelt 

többletprofitját mérésére szolgál. Ennek megfelelően a mutató negatív értéke a menedzsment által 

okozott értékrombolást, pozitív értéke pedig a tulajdonosi érték maximalizálást szolgáló értékteremtést 

reprezentálja. Az EVA
TM 

kalkulációjának kulcstényezője a számviteli profit gazdasági profittá történő 

átalakítása. 

A számviteli profit gazdasági profittá történő átalakításával a belső értéket számszerűsítő mutatók 

képesek a menedzserek által könnyedén manipulálható számviteli profitot és cash flow adatokat 

korrekciós tételekkel megtisztítani, s így képessé válnak annak megítélésére, hogy az adott üzleti 

évben a menedzsment értéket teremtett vagy értéket rombolt-e. A gazdasági profit kalkulálása lehetővé 

teszi annak jobb megértését, hogy az adott üzleti évben hogyan alakult a menedzsment értékteremtő 

képessége. Az EVA kiszámítása az alábbi formulával írható fel:  

 

Adózás utáni nettó működési profit - A tőke elvárt megtérülése = 

NOPAT - (Befektetett tőke x WACC)= EVA 

  
2.1.2. Befektetésre vetített cash flow megtérülés (CFROI) 

A befektetések megtérülésére alkalmazott belső megtérülési ráta, amely Takács (2015) alapján „… azt 

a tőkésített kamatlábat fejezi ki, amely mellett az amortizálható eszközök hasznos élettartamának 

éveiben realizált bruttó cash flow és az amortizációs időszak végén fennmaradó eszközérték 

jelenértéke megegyezik a bruttó befektetett tőke összegével.”  

Az EVA-hoz hasonlóan maradványjellegű mutató, mely az adott vállalat belső megtérülési rátáján 

nyugszik. Szintén széles körben elterjedt korszerű vállalatértékelési metodika, melyet növekvő 

számban alkalmaznak a vállalati teljesítmény és tulajdonosi szempontból az értékteremtés méréseként. 

A mutató kialakítása a HOLT Value Associates csoporthoz kapcsolódik, melynek védjeggyel ellátott 

terméke. A mutatót jellemzően két vonatkozásban alkalmazzák. Az egyik során azt a diszkontrátát 

jelenti, mely mellett a jövőbeli pénzáramok  jelenértéke és a kezdeti beruházások különbsége nulla. 

Másik vonatkozásban pedig adott üzleti évet érintően belső megtérülési rátaként funkcionál, s így az 

adózás utáni működési eredmény és a befektetett tőke hányadosa:  

CFROI= NOPAT /IC, 

amely pozitív különbség esetén értékteremtést jelent az adott üzleti évre vonatkozóan. A magyar 

szabályozásnak megfelelően a CFROI az alábbiak tételek összegzésével állítható elő: 

 

CFROI = EBIT – számított adófizetés + amortizáció + rövid lejáratú források állományváltozása + 

forgóeszközök állományváltozása 

 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

 
2.1.3. Hozzáadott cash érték (Cash Value Added, CVA) 

A hozzáadott cash érték (CVA, Cash Value Added) egy olyan korszerű gazdasági értékmérési 

módszer, melynek kifejlesztése Erik Ottoson és Fredrik Weissenrieder nevéhez fűződik (1996, 

Svédország). Az értékelési módszer mögötti elmélet alapját az adja, hogy a befektetők által a vállalat 

rendelkezésére bocsátott tőkéért, illetve a működéséből származó kockázat viseléséért cserébe a 

vállalatnak a rendelkezésére bocsátott tőke elvárt megtérülésén túl a működése során felmerülő 

költségekre is elegendő értéket kell megtermelnie. Az ezt biztosító vállalati értékteremtést a 

szerzőpáros a stratégia szolgálatában álló beruházások megvalósításának tulajdonítja, s ennek 

megfelelően klasszifikálja a beruházásokat (stratégiai illetve nem stratégiai jellegű). 

A hozzáadott cash érték egy cash flow alapú, nettó jelenérték modell, mely periodizálja az NPV 

kalkulációt, és ennek köszönhetően képes cash flow benchmarkként funkcionálni a menedzsment által 

alkalmazott időperiódusra (év, negyedév, hónap) vonatkoztatva. A megtermelt működési cash flow 

(OCF) értékelésén keresztül a modell képet ad arról, hogy az adott periódus során keletkezett 

értékteremtés meghaladja-e a befektetők által elvárt működési cash flow elvárásokat (OCFD), avagy 

sem. 

Egy adott időszak hozzáadott cash értéke a modell két kulcsfontosságú összetevőjének (operatív cash 

flow, OCF és a működési cash flow elvárás, OCDF) különbségeként határozható meg.  

CVA = OCF- OCFD 

 

A három említett hozzáadott érték mutató a leginkább alkalmas módszere annak, hogy amennyiben az 

iparági és vállalati tényezők összegyűjtésre, szűrésre és értékelésre kerültek, akkor egy 

növekedésorientált vállalkozás jövőbeni stratégiájának kialakításában döntés-előkészítő szerepe lehet. 

 

Összegzés 

A vállalkozások értékmeghatározásának, teljesítményük mérhetőségének relevanciáját manapság a 

gazdasági életben nem lehet vitatni, de a finanszírozás szempontjából – is – nagyon nehéz helyzetben 

vannak. A magyar vállalkozói és KKV szektorban meglehetősen nagy arányban fordulnak elő 

kényszervállalkozások. Magas kockázatuk miatt finanszírozási lehetőségeik korlátozottak, túl drágán 

juthatnak hitelekhez, márpedig finanszírozási igényük van, így egyéb, sajátos finanszírozási 

módszerek alakultak ki e cégekre vonatkozóan, de ezek önmagukban nem mindig elegendőek. Az is 

tény, hogy nagyon alacsony számban fordul elő, hogy valamilyen innovációval lépnek a piacra, ami 

megalapozza számukra a sikert. További problémát jelent esetükben az alacsony szintű 

nemzetköziesedés, hiszen a belső piacon nincs megfelelő nagyságú keresletpotenciál ahhoz, hogy 

kitörjenek a nyomott helyzetből, ezért szükséges az EU-s piacokat – ahol lehetséges - nagyobb 

arányban megcélozniuk. 

Megfigyelve egy vállalat működését, könnyen észrevehető, hogy a vállalat piaci értéke az egyik 

legfontosabb tényezője lesz annak életében, a döntéshozatal során, elsősorban a pénzügyi döntéseknél. 

A pénzügyi döntések ugyanis összességükben mind a vállalat értékének maximalizálására törekednek. 
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