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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 2018. évben végzett munkájukat, támogatásaikat,
együttműködésüket, mellyel sikerült megvalósítani az év elején kitűzött céljainkat,
növelni tudtuk szakmai rendezvényeink számát, így a „Hogyan tovább Magyarország
az Európai Unióban, a globális világban?” című konferencia-, előadás- és vitasorozat
keretében már a 141. konferenciára került sor.
Bízunk benne és reméljük, hogy Szövetségünk a 2019-es 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.
a GTTSZ elnöke

Szabó Sándor s.k.
a GTTSZ főtitkára
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„HOGYAN TOVÁBB MAGYARORSZÁG
AZ EURÓPAI UNIÓBAN,
A GLOBÁLIS VILÁGBAN?”
című konferencia-, előadás- és vitasorozat folytatása
Száznegyvenedik előadás és vita:
„Tiszta villamosenergia-termelők, környezetbarát fogyasztók”
(2018. október 31., Budapest)
A konferencia helyszíne:
Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér
A rendezvény programja:
Megnyitó: VALENTA LÁSZLÓ elnök, GTTSZ
Moderátor: HATVANI GYÖRGY elnök, GTTSZ Energiatagozat
Előadások:
„A Paks II. projekt az európai energiapolitikai környezetben”
Előadó: DR. HUGYECZ ATTILA gazdasági főtanácsadó, PTNM, Miniszterelnökség Paksi
Atomerőmű Kapacitásának Fenntartásáért Felelős Államtitkársága
„Úton a tiszta energiatermelés felé a Mátrai Erőműben”
Előadó: DR. VALASKA JÓZSEF Igazgatóság elnöke, Mátrai Erőmű Zrt.
„Energiaforradalom a közlekedésben”
Előadó: DEÁK LÁSZLÓ műszaki főtanácsadó, e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.
Kérdések, hozzászólások
A konferencia értékelése, zárszó: HATVANI GYÖRGY, a konferencia levezető elnöke

A rendezvény támogatói:
Miniszterelnökség, Nemzeti Együttműködési Alap, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
E.ON Hungária Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.

A rendezvény közreműködői:
GTTSZ Energiatagozata
Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége
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A KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA
Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) f.év októberi jelentése szerint növelni kell a
széndioxid emisszió csökkentésére foganatosítandó cselekvések hatékonyságát, a globális felmelegedés
apokaliptikus következményeinek elkerülhetősége érdekében.
A konferencia előadói az ez irányú hazai cselekvések egy szegmensének alakulásáról számoltak
be.
A hazai villamosenergia fogyasztás folyamatos növekedése és az Európai Uniónak a
karbonmentes gazdaság elérését célzó törekvései kemény kihívást jelentenek villamosenergia rendszerünk
számára is. A mindenkori fogyasztói igények kielégítésére, a selejtezésre váró, kieső kapacitások pótlására
új erőműveket kell létesíteni.
Hibásnak bizonyult a német energiapolitika fő iránya, amelyik a villamos-energia igényeknek a
klímavédelmi céloknak is megfelelő kielégítését kizárólag az időjárásfüggő megújuló energiaforrások
elterjesztésével kívánta biztosítani.
Németországban a fosszilis áramtermelőkkel (110 GW) párhuzamosan kiépített megújuló kapacitás (82
GW) nem képes az igények mindenkori kielégítésére, hiszen ez utóbbi rendelkezésre állása az időjárástól
függ, vagyis sztochasztikus eloszlású. Éppen emiatt ott az áramtermelés fajlagos CO2 intenzitása sem
csökkent, ráadásul a végfelhasználói árak sem lettek olcsóbbak.
E-tapasztalatok alapján egyre több fórumon kap hangot az a nézet, hogy az atomenergia részarányának
növelése nélkül nem érhetők el a klímapolitikai célok.
Ezek is igazolják a Paks II. beruházás szükségességét, ami hatékony eszköze a hazai ellátásbiztonság
fenntartásának és a környezetvédelmi célok teljesítésének.
Legnagyobb széntüzelésű erőművünk a Mátrai Erőmű több mint negyven éves blokkjai
elöregedtek, üzemük kisebb retrofit projektekkel legfeljebb még 2030-ig tartható, de leállításukat még az
EU karbonmentesítési törekvései is gyorsíthatják. Ezt figyelembe véve született meg új stratégiájuk a
széntüzelés kiváltására, amelyik a hulladék és megújuló bázisú villamosenergia termelést, a
villamosenergia rendszerszabályozást támogató termelést és az energiatárolást célozza meg. Az Erőmű
telephelyi infrastrukturális adottságainak kihasználását is figyelembe véve ma már konkrét tervekkel
rendelkeznek e-stratégia megvalósítására. Ennek rövid távon létesíteni kívánt elemei: válogatott
kommunális hulladékot égető blokk 31,5 MW kapacitással, biomassza tüzelésű blokk (100 MW), valamint
újabb napelemes termelő egységek a bükkábrányi és halmajugrai meddőhányókon ( 2x20 MW).
Hosszabb távon megvalósítható terveik közé tartoznak további fotovoltaikus egységek, szivattyús
energiatározók, szilárd energiatároló berendezések, valamint egy - elsősorban a rendszerszabályozás
igényeit kielégítő - 450 MW-os kombinált ciklusú gázturbinás egység létesítése.
Mindezen reális elképzelések messzemenően figyelembe veszik, hogy a szénbázisú villamosenergia
termelés kivezetése globális nemzeti érdekek alapján következzék be.
A közlekedés a legnagyobb CO2 kibocsátó ( az EU statisztika szerint az összes CO2 emisszió
27%-át a közlekedés okozza, míg pl. az energetika csak 23%-ért felelős) A klímavédelmi célok elérése
érdekében érthető törekvés a közúti közlekedés átállítása villamos hajtású járművekre, azaz az ún. emobilitás növelése. Ezt jelenleg jelentős állami támogatás (egy- összegű vásárlási támogatás,
adókedvezmények, ingyenes parkolás) ösztönzi. Hazánkban az év első nyolc hónapja alatt a forgalomba
került tisztán villamos hajtású autók száma meredeken, 88%-al nőtt, bár számuk még kevesebb, mint
négyezer és a hibrid járművekkel együtt is nyolcezer körüli jármű közlekedik ma útjainkon.
A hazai és nemzetközi trendeket is figyelembe véve a jelenlegi előrejelzések szerint Magyarországon
2023-ra az összes közúti jármű 1%-a, míg 2030-ra 10%-a lehet elektromos hajtású.
Az e-mobilitás jövőben remélt elterjedéséhez elengedhetetlen, hogy kiépüljön a szükséges infrastruktúra,
ezen belül is elsősorban a töltőállomások rendszere, elterjedjenek a megfizethető gépkocsi típusok és
kialakuljon a megfelelő jogi szabályozás.
Hatvani György s.k.
a GTTSZ Energiatagozatának elnöke
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Az előadásokról készített videofelvételek és a prezentációk megtekinthetőek a Szövetség
www.gttsz.hu honlapján.

Száznegyvenegyedik előadás és vita:
„A teremtett világ védelme”
(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 Tagozat
Előadások:
„A teremtett világ védelme”
Előadó: SOLTÉSZ MIKLÓS egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár,
Miniszterelnökség
„Szemléletformálás, ökológiai nevelés”
Előadó: KÉKESI MÁRTON kuratóriumi tag, Zöld Áramlat Alapítvány
„Rút a jó, és szép a rossz”
Előadó: DR. NEMES CSABA főosztályvezető, Innovációs és Technológiai Minisztérium
Korreferátum: „Megjegyzések a körforgásos gazdasághoz”
Előadó: DR. BICZÓ L. IMRE tudományos főmunkatárs, Környezetmérnöki Intézet – Óbudai
Egyetem
Kérdések, hozzászólások
A konferencia értékelése, zárszó: DR. KEMÉNY ATTILA, a konferencia levezető elnöke

A rendezvény támogatója:
Miniszterelnökség, Nemzeti Együttműködési Alap, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
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A KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA
A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége Fenntartható Fejlődés Tagozata és a Zöld
Áramlat Alapítvány közös szervezésében került sor 2018. november 20-án a GTTSZ „Hogyan tovább
Magyarország az Európai Unióban, a globális világban?” című előadás- és vitasorozatának 141.
konferenciájára, melynek címe és témája „ A teremtett világ védelme” volt.
A környezetvédelemnek és a fenntartható fejlődésnek – elsősorban, de nem kizárólagosan - keresztény
szemléletű megközelítése volt az előadások vezérfonala.
VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke köszöntötte a résztvevőket és felhívta a figyelmet arra,
hogy a környezetet és a természeti erőforrásokat mind a jelen, mind a jövendő nemzedékek javára kell
megőriznünk és használnunk.
DR. KEMÉNY ATTILA, a GTTSZ Fenntartható Fejlődés Tagozat elnöke, a konferencia
moderátora elmondta, hogy a Tagozat és az Alapítvány közös munkájának eredménye a konferencia
megrendezése, és további szakpolitikai rendezvényeket szerveznek.
Az első előadó SOLTÉSZ MIKLÓS, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért
felelős államtitkára volt. Kifejtette, hogy a fenntartható fejlődés érdekeinek középpontjában az emberek
állnak. Ők jogosultak a természettel összhangban egészséges és termékeny életre. Kitért erényetikai
kérdésekre is, különös tekintettel a születésszabályozás érzékeny témájára. Az energiapolitika terén is
odafigyel az állam, a kormányzat a civil szervezetek szavára, véleményére, azonban szükséges, hogy a civil
szervezetek is szakszerű, kiegyensúlyozott álláspontot képviseljenek.
„Szemléletformálás, ökológiai nevelés” – Előadó: KÉKESI MÁRTON kuratóriumi tag, Zöld
Áramlat Alapítvány
Prezentációjában bemutatta a Zöld Áramlat Alapítvány szemléletformálásban és környezeti nevelésben
végzett eddigi tevékenységét. Rámutatott, hogy a diákok és fiatalok körében az alapítvány által eddig is
követett - az államtitkár által is említett szakszerű, kiegyensúlyozott és hiteles – tevékenység kedvező
fogadtatásra talált.
„Rút a jó, és szép a rossz” – Előadó: DR. NEMES CSABA főosztályvezető, Innovációs és
Technológiai Minisztérium
A Szentírásból és a katolikus Egyház társadalmi tanításából vett példákon keresztül bemutatta, hogy nem
helyes az a megközelítés, hogy a környezetnek csak annyi értéket tulajdonítunk, amennyiben a gazdaság
számára hasznot hajt. Ezzel szembe állította az erényetikai megközelítést, amely a környezetet önmagában
is értékesnek tartja, tehát a természeti környezet nem csak akkor értelmezendő, ha hasznot hajt. A természet
ugyanis nemcsak feldolgozható nyersanyag, hanem harmonikus és törékeny rendszer.
Korreferátum – „Megjegyzések a körforgásos gazdasághoz” – Előadó: DR. BICZÓ L. IMRE,
tudományos főmunkatárs, Környezetmérnöki intézet - Óbudai Egyetem
Reflektált az előző előadásokra és felhívta a figyelmet arra, hogy a jövő útja a körforgásos gazdaság kell,
hogy legyen, csak így lehet elkerülni a környezetünk további degradálódását. Megemlítette még, hogy a
nagyvárosoknak otthont adó régiók vízellátása az egész világon probléma.
Kérdések, hozzászólások során élénk vita alakult ki a fenti vízügyi szakpolitikai kérdésekről.
A konferencia értékelése, zárszó DR. KEMÉNY ATTILA, a konferencia levezető elnöke
Javasolta, hogy részletesebb szakpolitikai kérdésekről és érdemes lenne további konferenciákat tartani.
Vargha Ildikó s.k.
Zöld Áramlat Alapítvány
kuratóriumi elnök

6

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

A rendezvény közreműködője:
Zöld Áramlat Alapítvány

A 2018. MÁJUSI HÍRLEVÉL
MEGJELENÉSE ÓTA ELTELT IDŐSZAK
EGYÉB KONFERENCIÁI
A MÁJUS 31-I KÖZGYŰLÉS KONFERENCIÁJA
BUDAPESTEN
A konferencia helyszíne:
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
A rendezvény programja:
Megnyitó: VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke
Előadások
„A hazai vállalatok makrogazdasági környezete – Helyzetkép és kilátások”
Előadó: DR. PARRAGH BIANKA Ph.D., a MNB Monetáris Tanácsának tagja
„A gazdasági szféra szerepe nemzeti örökségünk ápolásában”
Előadó: ALEXOV PREDRAG, a Miniszterelnökség főosztályvezetője
Zárszó

7

A KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA
A 2018. május 31-én megrendezett GTTSZ Közgyűlésen Dr. Parragh Bianka, a Magyar
Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja „Hazai vállalatok makrogazdasági környezete, helyzetkép
és kilátások” címmel tartott rendkívül tartalmas és hasznos prezentációt. Előadásában kitekintőt tett az
Európai Unió, azon belül az eurozóna gazdaságának állapotáról. Konklúzióként megfogalmazódott,
hogy az EU országai közül kiemelkedik a V4-es országok gazdasági teljesítménye. Az előadás
fókuszában a hazai makrogazdasági folyamatok, illetve a kis és közepes vállalatok
nemzetgazdaságban betöltött szerepe állt. Ennek keretében az elmúlt évek hazai bérdinamikájáról, a
lakossági fogyasztás alakulásáról, valamint az ipar helyzetéről is alapos elemzést hangzott el a
Közgyűlés nyitó előadásában. A lakáspiac, mint az elmúlt évek egyik legnagyobb fellendülését mutató
iparág kilátásáról is szólt az előadó. A jelenlegi helyzet analizálását követően a gazdasági folyamatok
várható alakulásáról is szó esett. A magyar gazdasági húzómotorjainak számító szektorokról hallhattuk
részletes előrejelzést. Az úgynevezett kemény makrogazdasági mutatók közül az inflációról, az
államháztartási folyamatokról kaphattunk világos képet. Megfogalmazásra került a tőkeintenzív
növekedési pályára állás fontossága, a termelékenység növekedésével kapcsolatos kihívások és
feladatok meghatározása. Előretekintve a termelékenység további javulásában érdemi szerepe van a
hazai kkv szektornak. A bérszint emelkedése, illetve a kkv-k termelékenység növelése közötti
összefüggéseket is hangsúlyozta az előadó. Megtudhattuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank Növekedési
Hitelprogramjának milyen jelentős szerepe volt abban, hogy 2013-tól érdemben nőtt a kkv szektor
beruházási aktivitása.
Az előadás egyik fő üzenetekét megfogalmazásra került a termelékenység és a
versenyképesség szerepének erőteljes felértékelődése. Ezen területeken való érdemi előrelépés a
kedvező gazdasági folyamatok fenntarthatóságának, valamint a konvergenciának is a záloga. A kkv-k
jelentős szerepet töltenek be a gazdaság működésében, ugyanakkor nagyobb fokú innovációra és a
digitalizációs tevékenységük fokozására is szükség lesz a jövőben.
A Közgyűlésen Alexov Predrag Úr, mint a Miniszterelnökség főosztályvezetője tartott
előadást „A gazdasági szféra szerepe nemzeti örökségünk ápolásában” címmel.
Az előadás felhívta a figyelmet arra, hogy a felújítások társadalmi beágyazottsága magas
értékű, ami pozitívan hat az ország gazdasági növekedésére. Az épített környezet fenntartható
fejlesztése, ezen belül is a műemlékek helyreállításának célja a használható, funkciót ellátni képes
épületek létrehozása. Az integrált műemlékvédelem érdekében az állam irányítóinak felelőssége a
források megtalálásában, a gondos hozzárendelésben és legjobb a hasznosításban van. Több forrás
komplex felhasználásával az eredményesség egyrészt a társadalmasítás, másrészt a gazdasági
fejlesztés összefüggésében is figyelemre méltó lehet. Magyarország Kormánya átfogó rekonstrukciós
programot folytat a kulturális örökség leglátványosabb szegmense, a materializált emlékként
identitáshordozó értékkel bíró épített kulturális örökség fenntartása érdekében. Felismerve az
utóbbi években világszerte felerősödő tendenciát a múlt hagyományainak újraértékelésére, az épített
örökség gondos megőrzése és fenntartható fejlesztése, több gazdasági síkon is hathatós támogatást
nyert el, kitüntetett stratégiai téma. Nem csak a turisztikai ágazat fontosságára tekintettel kell épített
környezetünk hagyományörökítő szerepét erősíteni: a minden adott kor reprezentánsaként jelen lévő,
az utókor számára megőrzött műemlékeink a nemzeti önazonosság hordozói is.
Dr. Tóth Gergely Ph.D. s.k.
a GTTSZ Gazdasági és Külgazdasági Tagozatának elnöke
Az előadásokról készített videofelvételek és a prezentációk megtekinthetőek a Szövetség
www.gttsz.hu honlapján.
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A rendezvény támogatója:
Miniszterelnökség, Nemzeti Együttműködési Alap, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

A „MINDENNAPI PÉNZÜGYEINK” SORON KÖVETKEZŐ
KONFERENCIÁJA SZEPTEMBER 3-ÁN, EGERBEN
A konferencia helyszíne:
Eszterházy Károly Egyetem
A rendezvény programja:
Megnyitó:
DR. CSÁFOR HAJNALKA Ph.D. egyetemi docens, dékán
A rendezvény moderátora:
BOROS PÉTER főszerkesztő, SKIP online Magazin
Előadások:
„Körséta a befektetések világában”
Előadó: DR. FERKELT BALÁZS tanszékvezető, egyetemi docens, Budapesti Gazdasági Egyetem
„A hitelekről hitelesen”
Előadó: GÁCSI ROLAND felsőoktatási szakértő, MNB Oktatási Igazgatóság
„Diákhitel – lehetőség és felelősség”
Előadó: IMRE ZITA marketing és kommunikációs igazgató, Diákhitel Központ Zrt.
Kérdések, válaszok, zárszó

A rendezvény támogatója:
Diákhitel Központ Zrt.

A rendezvény közreműködői:
GTTSZ Ifjúsági Tagozata
Diákhitel Központ Zrt.,
Magyar Nemzeti Bank
Eszterházy Károly Egyetem
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A RENDEZVÉNY ÖSSZEFOGLALÓJA:
A GTTSZ kezdeményezésére már a nyár elején megkezdődött annak az ismeretterjesztő és
tudatformáló rendezvénynek a szervezése, amely az Eszterházy Károly Egyetem első éves
hallgatóit volt hivatott megszólítani azzal a céllal, hogy eligazodást és segítséget nyújtson
számukra az őket érintő pénzügyek világában.
A rendezvényt 2018. szeptember 3-án 11.00 órai kezdettel rendeztük meg az Eszterházy
Károly Egyetem Gólyahét elnevezésű – kifejezetten az újonnan beiratkozott hallgatóknak szóló –
rendezvénysorozata keretében a Líceum épületének dísztermében. Elképzelésünk az volt, hogy
azon hallgatókat szólítsuk meg, akik nem az üzleti szakok valamelyikét választották – hiszen az ő
esetükben talán az átlagnál is magasabb szintű pénzügyi tudatosság tapasztalható, illetve
tanulmányaik során ezen ismereteiket tovább is erősítik – így esett a választás a
Bölcsészettudományi Kar első éves hallgatóira, akik közül több mint 200-an várták nagy
érdeklődéssel a befektetésekről, a hitelek világáról és kifejezetten a diákhitel igénybevételének
lehetőségeiről szóló szakmai előadásokat. Az eladásokról persze a többi kar hallgatói is értesítést
kaptak, így az minden Egri Campus-on tanulmányait megkezdő számára nyitott volt.
Nagyon köszönjük a rendezvény szervezését összefogó GTTSZ-nek és Ifjúsági
Tagozatának, a Magyar Nemzeti Banknak és a Diákhitel Központ Zrt.-nek, hogy a lebonyolítás
megszervezésében való részvétel mellett a legjobb szakembereiket küldték el, hogy hallgatóink
első kézből kaphassanak hiteles tájékoztatást.

Dr. Csáfor Hajnalka s.k.
az Eszterházy Károly Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékánja
Az előadásokról készített videofelvételek és a prezentációk megtekinthetőek a Szövetség
www.gttsz.hu honlapján.
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„HATÁRTALAN TUDOMÁNY”
A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ALKALMÁBÓL
RENDEZETT SZAKMAI FÓRUM
NOVEMBER 5-ÉN 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
„Széchenyi István: Hitel (részlet)”
Előadó: GERENCSÉR GERGŐ 11/A. osztály, a Kossuth Szövetség történelmi pályázatának arany
fokozatú díjazottja
„Rajka Terézia: Könyvnyomtatás”
Előadó: GERENCSÉR ADRIENN 11/A. osztály, a „Tiszta szívvel” országos versíró pályázat 4.
helyezettje
NSZC Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája
„Fül-orr-gégészeti misszió Malawiban”
Előadó: PROF. DR. GERLINGER IMRE tanszékvezető egyetemi tanár, MTA Doktora,
PTE ÁOK Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Pécs
„A Kutatás-fejlesztési és Innovációs szakpolitika új hangsúlyai”
Előadó: DR. BIRKNER ZOLTÁN elnök, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
„Endrődi Sándor: A tudós”
Előadó: KOLOMPÁR CSILLA 11/A. osztály
„Kodály-Bartók Népdalcsokor”
Előadó: BERTÓK DALMA 11/B. osztály
NSZC Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája
Zárszó: BENE CSABA főigazgató, Nagykanizsai Szakképzési Centrum
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A RENDEZVÉNY ÖSSZEFOGLALÓJA
„Határtalan tudomány” címmel tartottak szakmai fórumot a Magyar Tudomány
Napja alkalmából a Medgyaszay Házban.
1825. november 3-án az Országgyűlésben Széchenyi István felajánlotta birtokainak
egy évi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság megalapítására, ezzel pedig lehetővé tette a
Magyar Tudományos Akadémia létrejöttét. Dénes Sándor polgármester, a szakmai fórum
fővédnöke úgy fogalmazott köszöntőjében, Széchenyi a nemzet megújulása érdekében
elültette a jövő magját, így önmagunkat megreformálva elindultunk a fejlődés útján.
- Azóta is a magyar identitás és az önmagunkról alkotott kép szerves része, hogy mi
ötletesek, kreatívak és újítók vagyunk. Büszkék arra, hogy számos találmány és fejlesztés
köthető nemzetünkhöz és annak kiművelt főihez – fogalmazott Dénes Sándor, Nagykanizsa
polgármestere. A tudomány a jövő és a fejlődés, amelyben nagy szerepet kapnak a fiatalok. –
A tudomány, az innováció ma a mindennapjaink része. Fontos feladatunknak tartjuk ebbe az
irányba felkelteni a figyelmet, hiszen a fiatalok vagy kapcsolódnak valamilyen módon, vagy
ők maguk is részt vesznek ennek művelésében, és ehhez szeretnénk olyan emberi példákat
mutatni, amelyek Nagykanizsához kötődnek – mondta Bene Csaba, a Nagykanizsai
Szakképzési Centrum főigazgatója.
Az idei tudomány napi fórum egyik előadója Prof. Dr. Gerlinger Imre volt, aki mint a
tudomány eredményeit alkalmazó gyakorló szakember osztotta meg missziós orvosi
élményeit a résztvevőkkel. – Két évvel ezelőtt volt alkalmam az első olyan afrikai, sebészeti
jellegű misszión részt venni, ahol nemcsak tablettákat osztogattak a kollégák, hanem egy nagy
szervezést igénylő, operatív tevékenységet is végrehajtó csapatként mentünk ki. Két hét alatt
több mint ötven nagyműtétet végeztünk – árulta el Prof. Dr. Gerlinger Imre, tanszékvezető
egyetemi tanár, MTA Doktora. A Pécsi Tudományegyetem Fül-, orr-, gégészeti és Fej-,
nyaksebészeti Klinika professzora egy újabb misszió keretében jövőre Nepálba utazik. Az
orvostudomány gyakorlati oldala mellett a kutatás-fejlesztés és az innováció is szerepet kapott
a mai kanizsai tudományos napon.
Mérksz Andor s.k.
a GTTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Szervezetének elnöke

Az előadásokról készített rövid összefoglaló a Kanizsa TV http://kanizsatv.hu/hirek/1219-amagyar-tudomany-napja honlapján tekinthető meg.
A rendezvény közreműködői:
Nagykanizsa MJV Önkormányzata
Nagykanizsai Szakképzési Centrum
GTTSZ Nyugat-dunántúli Régiója
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A „MINDENNAPI PÉNZÜGYEINK” SORON KÖVETKEZŐ
KONFERENCIÁJA NOVEMBER 22-ÉN, GÖDÖLLŐN
A konferencia helyszíne:
Szent István Egyetem
A rendezvény programja:
Megnyitó:
DR. UGRÓSDY GYÖRGY egyetemi docens, dékánhelyettes
A rendezvény moderátora:
BOROS PÉTER főszerkesztő, SKIP online Magazin
Előadások:
„Körséta a befektetések világában”
Előadó: DR. FERKELT BALÁZS tanszékvezető, egyetemi docens, Budapesti Gazdasági Egyetem
„A hitelekről hitelesen”
Előadó: GÁCSI ROLAND felsőoktatási szakértő, MNB Oktatási Igazgatóság
Kérdések, válaszok, zárszó

A RENDEZVÉNY ÖSSZEFOGLALÓJA:
A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége, a Magyar Nemzeti Bank Oktatási
Igazgatósága, valamint a Diákhitel Központ Zrt. közreműködésével a Szent István Egyetem Gazdaságés Társadalomtudományi Kar szervezésében november 22-én került sor a „Mindennapi pénzügyeink”
címmel a konferenciasorozat következő rendezvénye.
A megjelenteket Dr. Ugrósdy György egyetemi docens, oktatási dékánhelyettese köszöntötte.
Elsőként Dr. Ferkelt Balázs tanszékvezető, egyetemi docens „Körséta a befektetések
világában” címmel tartott előadást. Az előadó sorra vette azokat az információkat, melyeket egy
befektetési döntés meghozatala előtt érdemes végiggondolni. Ismertette az egyes életszakaszok tipikus
megtakarítási termékeit. Elhangzottak előadásában információk a különböző befektetési típusokról,
kitérve olyan szempontokra is, mint a kockázat, a befektetési időtáv és a lehetséges hozam,
hangsúlyozva e téren is a pénzügyi tudatosság jelentőségét.
Az esemény második előadását „A hitelekről hitelesen” Gácsi Roland felsőoktatási szakértő
tartotta. A hitel legfontosabb jellemzőinek tisztázását követően az előadó arra is kitért, hogy az egyes
életciklusokhoz milyen tipikus hitelek kapcsolhatók. Az egyes hitelfajtákat részletesen elemezte,
melyek azok a lépések, melyeket minden hitelfelvétel esetén fontos végigjárnunk, valamint arról is szó
esett, milyen intézkedéseket kell tennünk abban az esetben, ha törlesztési nehézségeink adódnak.
Zárszavában Dr. Ugrósdy György oktatási dékánhelyettes megköszönte a résztvevők
érdeklődését, előadóknak a tartalmas előadásokat, kiemelve a fiatal generáció szerepét egy újfajta
pénzügyi kultúra megteremtésében.
Beke József s.k.
a GTTSZ tanácsadója
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Az előadásokról készített videofelvételek és a prezentációk megtekinthetőek a Szövetség
www.gttsz.hu honlapján.

A rendezvény támogatója:
SKIP Online Magazin

A rendezvény közreműködői:
GTTSZ Ifjúsági Tagozata
Diákhitel Központ Zrt.,
Magyar Nemzeti Bank
Szent István Egyetem

SZERVEZETI ÉLET
JEGYZŐKÖNYV A GTTSZ
2018. MÁJUS 31. NAPI
KÖZGYŰLÉSÉRŐL
Közgyűlés megkezdése: 11.40 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 2017. évi tevékenysége beszámolójának szóbeli kiegészítést tartalmazó, és a 2017. évről
szóló gazdasági előterjesztéseket tárgyaló Közgyűlésünket - a Meghívóban szerepelt felhívásnak
megfelelően - az Elnökség összehívta.
Tájékoztatom a megjelenteket, hogy az Elnökség, a Közgyűlés számára javasolt napirendet – több,
mint 15 nappal ezelőtt - kiküldte és elektronikus úton is közzétette.
Engedjék meg, hogy a Szövetség Elnökeként megemlékezzem a GTTSZ egyik alapítójára, dr. Tóth
János úrra, aki kezdettől, az 1992. évtől egészen a 2016. őszéig volt a GTTSz főtitkára, s akinek a
szervezet rendkívül sokat köszönhet.
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Dr. Tóth János néhai főtitkár úr 2017. év végén elhunyt.
Javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy néhai főtitkárunk emlékének 1 perces felállással
adózzunk.
Köszönöm.
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 12.00 órára összehívta a Közgyűlésünket, így az - a megjelentek számától függetlenül –
határozatképes.
A napirend meghatározásával kezdjük meg az érdemi munkánkat.
A kiküldött napirendi javaslattal kapcsolatban megkérdezem, hogy a közgyűlésen megjelentek ismerike a napirendi pontokat?
IGEN
Bejelentem, hogy mivel történt jogszabályváltozás, amely Alapszabályunk módosítását igényli, ezért az
elnökség javasolja a GDPR szabályozásra tekintettel az Alapszabályunkat kiegészíteni, s az előzetesen
kiküldött, a meghívóban szereplő napirendet megtárgyalni.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek további napirendi javaslata?
Mivel senki nem jelentkezett megállapítom, hogy a Közgyűlés nem kívánja kiegészíteni az Elnökség
napirendi javaslatát.
Kérem, hogy az Elnökség által javasolt napirend megállapításáról kézfelemeléssel szavazzanak,
először azok, akik azzal egyetértenek.
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 Beszámoló Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (jegyzőkönyvvezető és
hitelesítői, Mandátumvizsgáló és Szavazatszedő Bizottság)
2. A GTTSZ 2017. évi tevékenysége beszámolójának szóbeli kiegészítése
(írásbeli beszámoló: közzétéve a Szövetség 2017/1. és 2017/2. számú Hírleveleiben)
Előadó: SZABÓ SÁNDOR, a GTTSZ főtitkára
3. Gazdálkodási beszámolók
a.) A

GTTSZ 2017. évi mérlegbeszámolója és annak közhasznúsági melléklete
Előadó: SZABÓ SÁNDOR, a GTTSZ főtitkára
b.) A GTTSZ Ellenőrző Bizottságának jelentése a 2017. évi gazdálkodásról
Előadó: LENGYEL TIBOR, az EB elnöke
(lásd. a jogi tagok részére előzetesen kipostázott, illetve a közgyűlés előtt a helyszínen
kiosztott és a Szövetség www.gttsz.hu honlapján olvasható dokumentum alapján)
5) Az Alapszabály kiegészítése
6) Egyebek
Rátérhetünk a közgyűlésünk 1. naprendi pontjára.
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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 nevezetteknek 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 10.00. órától
végzi munkáját a Mandátumvizsgáló Bizottság, mely 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.
Megkérdezem, hogy a Közgyűlés elfogadja-e nevezetteknek erre a feladatra történő megválasztását?
Megállapítom, hogy a Közgyűlés egyhangúan elfogadta a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjait.
A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelzése alapján bejelentem, hogy jelenleg ….. fő van jelen a
szavazásra jogosult jogi személy tagjaink képviseletében.
Megköszönöm a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelzését, és egyúttal felkérem, hogy a Tisztelt
Mandátumvizsgáló Bizottság a továbbiakban – szavazási hagyományainknak megfelelően - a
közgyűlésen Szavazatszámláló Bizottságként segítse munkánkat.
Mivel a Bizottság tagjai ezt a feladatot vállalják, ezért 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, 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 2017. évi általános tevékenységéről
Szabó Sándor főtitkár úr tájékoztatása:
Szövetségünk 2017. évi szakmai tevékenysége megtalálható a Szövetség 2017/1. és 2. számú
Hírleveleiben, ezért csak röviden kívánok szóbeli kiegészítést tenni.
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.
Megvizsgáltuk a regionális szervezeteink működését is, ennek kapcsán bizonyos területeken személyi
változások történtek, illetve a Közép-dunántúli regionális szervezetünknek jelenleg nincs megbízott
elnöke.
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 ismételt támogatásával öt vidéki és két budapesti egyetemen
rendeztük meg „A közpénzügyi gondolkodás megújítása a közgazdaságtan és az oktatás korszerűsítése
révén” 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.
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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.
(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.
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.
Felkérem Szabó Sándor főtitkár urat, hogy az Elnökség megbízásából terjessze elő a GTTSZ 2017.
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 31.101 ezer forint volt, míg az összes ráfordítás 31.073 ezer
forint, így adózott eredményünk 28 ezer forint.
A közhasznú tevékenységből származó bevétel 31.000 ezer forint volt, míg a közhasznú
tevékenység ráfordítása összesen 23.783 ezer forint.
A közhasznúsági melléklet tartalmazza azt is, hogy a szervezet munkájában 18 önkéntes vesz
részt, továbbá nyomon követhető az anyagban a szervezet közhasznú tevékenységeinek részletes
bemutatása, és szintén a 2017. évi támogatott rendezvények pénzügyi vonatkozásai.
A GTTSZ Ellenőrző Bizottsága 2018. április 23-án tárgyalta meg a 2017. évi tevékenység
számviteli és közhasznúsági adatokat tartalmazó anyagát. Megállapította, hogy az megfelel a
törvényi előírásoknak és javasolta, hogy az Elnökség hagyja jóvá.
A GTTSZ Elnöksége 2018. május 2-án tartott ülésén megismerte az Ellenőrző Bizottság
előterjesztését, és megbízta a főtitkárt, hogy a beszámolót a Közgyűlés számára elfogadásra
javasolja.
Fentiek alapján kérem a T. Közgyűlést, hogy a GTTSZ 2017. évi mérlegbeszámolóját és annak
közhasznúsági mellékletét fogadja el.
Dr. Soós Tibor:
Megköszönöm Főtitkár úr beszámolóját. Az Alapszabály 5.4.4. pontja előírásainak megfelelően
megadom a szót Lengyel Tibor úrnak a GTTSZ Ellenőrző Bizottsága elnökének.
Lengyel Tibor szóbeli kiegészítése
A GTTSZ Ellenőrző Bizottsága 2018. április 23-i ülésén ellenőrizte, megvizsgálta és megtárgyalta a
Szövetség PK-342. számú nyomtatványban foglalt számviteli és közhasznúsági adatokat tartalmazó –
a 2017. évi gazdálkodásáról szóló, a Közgyűlés elé terjesztendő – anyagát, azaz egyszerűsített
beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét (a 2017. évi beszámoló a Szövetség honlapján a
Letöltés menüpontjában jelenleg is és továbbra is elérhető).
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A tárgyban említett anyag az alábbi jogszabályok alapján, az abban foglalt előírások betartásával
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.
Az Ellenőrző Bizottság a GTTSZ Alapszabálya 5. fejezetének 5.4. pontjában szereplő testületi
szervként a számviteli nyilvántartásokat áttekintette, ellenőrizte a Szövetség gazdasági ügyeit,
pénzgazdálkodását tükröző számadatokat, melynek eredményét pozitívan ítéli meg.
A GTTSZ 2017-ben is konszolidáltan működött, bevételeit, valamint közhasznú kiadásait szerényen
megnövelte. A Szövetség szakmai-tudományos, ismeretterjesztő munkája takarékos, szabályszerű
gazdálkodást tükröz.
Összegezésként: a beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, melyet a Közgyűlés részére
elfogadásra javasoljuk.
Dr. Soós Tibor:
Megköszönöm az Ellenőrző Bizottság elnökének is a beszámolóját.
Kíván-e valaki hozzászólni? - kérem, hogy ezen szándékukat kézfelemeléssel jelezzék és nevüket - a
Jegyzőkönyvben történő rögzítés érdekében - hangosan bemondani szíveskedjenek.
Mivel (több) hozzászólás nem érkezett megkérem a T. Közgyűlést, hogy – az Ellenőrző Bizottság
jelentésének ismeretében is - szavazzon a 2017. évi gazdálkodásról szóló beszámolóról és annak
közhasznúsági mellékletéről.
Megállapítom, hogy a GTTSZ Közgyűlése a 2017. év gazdálkodásáról szóló mérlegbeszámolót:
- 31.101 ezer Ft bevétellel és
31.073 ezer Ft kiadással,
28 ezer Ft adózott eredménnyel,
valamint annak közhasznúsági mellékletét egyhangúlag elfogadta.
A szavazást köszönöm.
4. Alapszabály módosítás
Dr. Soós Tibor:
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) a 2016/679 sz.
Rendeletével valamennyi tagállamban alkalmazandóan új EU Általános Adatvédelmi Rendeletet
alkotott meg. (General Data Protection Regulation). a továbbiakban: GDPR) alkalmazásának kezdő
határideje – 2018. május 25.
A Szövetség Elnöksége azt tartotta helyesnek, hogy a mai napon soron következő évi rendes
közgyűlésünkön egy önálló napirend keretében az erre vonatkozó szabályozásra történő utalást úgy
építsük be az Alapszabályba, hogy egyúttal minden jövőbeli, hasonlóan kötelező EU szabályozás
alkalmazását is elismerjük és az abban foglaltakat végrehajtjuk. Tájékoztatom a T. Közgyűlést,
hogy ezt a Szabályzatot a Szövetség más szabályzataihoz hasonlóan az Elnök úr által felkért szakértők
elkészítették, s azt Valenta László elnök úr aláírta, az kihirdetésre is került az egyesület alkalmazottai
és választott tisztségviselői számára. Biztosítok mindenkit és felmutatom a szabályzatot arról, hogy a
Szövetség mindent megtesz azért, hogy az itt kezelt személyes adatokkal semmilyen visszaélés ne
történhessen. Nyilvánvaló természetesen, hogy a jogszabály elsődleges címzettjei nem Mi vagyunk,
hanem nagy kommunikációs cégek, a web áruházakat működtető és egyéb kereskedelmi monopol
szervezete, de mivel mi is kezelünk természetes személyekhez tartozóan személyes adatokat, ezért
szükséges volt ezt a lépést megtennünk.
Kérem, hogy a Közgyűlés fogadja el ezért a hozzászólások és az esetleges vita után az Alapszabály
kiegészítésére vonatkozó bevezetőjét, amely a javaslat szerint a jövőben így szólna, hogy
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„I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE az új Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, különösen annak a 3:63-3:87. §-ai alapján,
továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. hatályos rendelkezéseinek
megfelelően, olyan EGYESÜLET, amely az alábbiak szerinti jogi személyiséggel rendelkezik,
közhasznú szervezetnek minősül és, közhasznú tevékenység kifejtésére létrejött, működő civil
szervezet. A Szövetség Magyarország Alaptörvényének rendelkezései szerint alkalmazza az
Európai Parlament és a Tanács Rendeleteit. Különös figyelemmel van a természetes személyek
személyi adatainak kezelésére, s ennek megfelelően működése során betartja az EU Általános
Adatvédelmi Rendeletét.”
A változásokat a zárómondat jelenti.
Kíván-e valaki hozzászólni? - kérem, hogy ezen szándékukat kézfelemeléssel jelezzék és nevüket - a
Jegyzőkönyvben történő rögzítés érdekében - hangosan bemondani szíveskedjenek.
Megállapítom a közgyűlési morajlásból, hogy hozzászólásra nem jelentkezik senki, de – számomra
úgy tűnik-, hogy ezzel a kérdéskörrel a saját munkahelyén szinte mindenki találkozott már.
Megkérem ezért a T. Közgyűlést, hogy a konkrét szövegtervezet ismeretében szavazzon az
Elnökség javaslata alapján az Alapszabály első fejezete szövegének a felolvasott és kiadott kiegészítő
kettő mondatának az Alapszabályba történő beépítéséről.
Először az IGEN szavazatokat kérem leadni, kézfelemeléssel.
A Szavazatszedő Bizottság elnökével egyetértésben megállapítom, hogy a szavazás egyhangú
Igennel zárult, ezért ellenpróbát nem kérek és a tartózkodók számának megállapítása is szükségtelen.
Nyilvánvaló tényként bejelentem, hogy a változásnak az egyesületi nyilvántartásba történő
bevezettetéséről Valenta László elnök úr saját hatáskörében fog intézkedni, amit mostani
nyilatkozata szerint vállal is.
5. Rátérünk az Egyebek napirendi pontra
Valenta László:
Mivel az Egyebek napirendhez senki nem jelentkezett és az Elnökségnek sincs külön közlendője,
ezért mindenkinek megköszönöm a jelenlétét és segítő közreműködését és mindenkinek további
eredményes munkát kívánok, ezzel a 2018. évi rendes közgyűlésünket bezárom.
A befejezés időpontja: 13.00 óra
Kmf.
Elek Zsuzsanna s.k.
jegyzőkönyv-vezető
Beke József s.k.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szegner László s.k.
jegyzőkönyv-hitelesítő
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AZ ÜGYVEZETŐ TITKÁRSÁG ÜLÉSE
OKTÓBER 3-ÁN
Az ügyvezető titkársági ülésen a Titkárság tagjai és Beke József tanácsadó vettek részt, amely
határozatképes volt. Kimentette magát Kékesi Márton.
Napirend volt:
 Tájékoztató a GTTSZ jelenlegi helyzetéről, terveiről, javaslat a II. féléves munkaprogramra és
annak elfogadtatása;
 Az országos tagozatok és a regionális szervezetek vezetőségének kibővítései, átalakulásai;
 Az Ellenőrző Bizottság személyi átalakításainak megvitatása, javaslattétel;
 Hozzászólások
Az ülésen a főtitkári beszámolót követően hozzászólások, javaslatok hangoztak el.
A főtitkár, figyelembe véve a Szövetség terveit, feladatait, a folyamatosság érdekében általános
főtitkárhelyettesnek megbízta Janzsó Antalt.
Az ülés résztvevői a tájékoztatókban elhangzottakat egyhangúlag elfogadták és felhatalmazást adtak a
II. féléves munkaprogram Elnökség elé való terjesztésére.
Elek Zsuzsa s.k.
a GTTSZ főtitkárhelyettese

AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG,
AZ ORSZÁGOS TAGOZATOK ÉS
A REGIONÁLIS SZERVEZETEK
MEGÚJULT VEZETŐSÉGI NÉVSORAI
ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG
Elnöke: Dobos Lászlóné
Tagjai: Dr. Béres István és Dr. Tóth László Ph.D.

ORSZÁGOS TAGOZATOK








Civil Tagozat
Elnök: Gólya Pál – Társelnök: Szegner László
Energia Tagozat
Elnök: Hatvani György
Fenntartható Fejlődés Tagozata
Elnök: Dr. Kemény Attila – Társelnök: Kékesi Márton
Gazdasági és Külgazdasági Tagozat
Elnök: Dr. Tóth Gergely Ph.D. – Társelnök: Dr. Pokó Diána
Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozata
Elnök: Szőke Irma – Társelnök: Kopasz Jenő
Ifjúsági Tagozat
Elnök: Dr. Czmerk András – Társelnök: Gyarmati Annamária
Kutatás-fejlesztési (K+F) Tagozat
Elnök: Prof. Dr. Kroó Norbert – Társelnök: Várkonyi Sándorné
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REGIONÁLIS SZERVEZETEK








Dél-alföldi Regionális Szervezet – Elnök: B. Tóth Ferenc
Dél-dunántúli Regionális Szervezet – Elnök: Bagó Péter
Észak-alföldi Regionális Szervezet – Elnök felkérés alatt
Észak-magyarországi Regionális Szervezet – Elnök: Dr. Miklós Imre
Közép-dunántúli Regionális Szervezet – Elnök: Eötvös Pál
Közép-magyarországi Regionális Szervezet – Elnök: Galambos Tamás
Nyugat-dunántúli Regionális Szervezet – Elnök: Mérksz Andor

A HON- ÉS RENDVÉDELMI/RENDÉSZETI
SZERVEK TAGOZATÁNAK KIBŐVÍTETT
ELNÖKSÉGI ÜLÉSE
A GTTSZ Hon-és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozata október 16-án Szőke Irma BM
helyettes államtitkár elnökletével tartotta soron következő kibővített elnökségi ülését.
Napirendjén „Államháztartási és gazdasági kilátások 2018 őszén” című tájékoztató hangzott
el, Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Költségvetési Tanács elnökének előadásában.
„A magyar védelmiipar helyzete és lehetőségei” címmel, nagy érdeklődéssel fogadott
tájékoztatót tartott Zsitnyányi Attila, a Magyar Védelmiipari Szövetség elnöke.
Mindkét tájékoztatót élénk vita követett.
Virágh István s.k.
a Tagozat titkára

HÍREK
SZAKMAI MEGBESZÉLÉSEK
Valenta László elnök és Szabó Sándor főtitkár urak az alábbi fontos szakmai megbeszéléseket
folytatták a 2018-as év II. félévében:


Fülöp Attila úr, az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára
július 16-án vázolta, hogy bár más feladatokat kapott új posztjában, Szövetségünk mely területeken
tevékenykedhetne és végezhetne hasznos munkákat. Ezt főleg a szociális munkánknál tudnánk
kihasználni. Elnök és főtitkár urak elmondták a GTTSZ lehetőségeit, amik főleg a civil
tevékenységeknél, ennek kapcsán a felzárkóztatás segítésénél lennének hasznosíthatóak.
Államtitkár úr a már évek óta kialakult jó kapcsolat alapján továbbra is számít Szövetségünkre az
elkövetkezendő időben.



Szeptember 17-én Dr. Parragh László úrral, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével
folytatott megbeszélésükön konkrét feladatokat határoztak meg a 2019. évre. A GTTSZ kiemelten
segítene a Kamara oktatási munkájában és a képzésben. Erőteljesebben támogatnánk a kis- és
középvállalatok szerveződéseit. Konferenciákkal, azon belül is az aktuális adópolitika
ismertetésével, a vállalkozások lehetőségeinek kiemelésével segítené Szövetségünk a Kamarát,
beleértve a vidéki Kamarákat is. Dr. Parragh László elnök úr áttekintette a MKIK előtt álló nagy
feladatokat, Szövetségünket továbbra is fontos partnerének tekinti.
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Dr. Windisch László úrral, a Magyar Nemzeti Bank alelnökével a szeptember 25-i találkozásuk
alkalmával kiértékelték az elmúlt két évben közösen végzett munkákat. Ez elsősorban a különböző
budapesti és vidéki egyetemeken rendezett PADA konferenciákon volt jelentős és nagyon pozitív.
Szövetségünk szívesen kibővítené országos tevékenységét egyéb területeken (oktatás, pénzügy,
szociális). Dr. Windisch László alelnök úr ígérte, hogy támogatja a GTTSZ szakértelmét,
szakembereit, és számít rájuk. Bejelentette, hogy a MNB Oktatási Igazgatóságán személyi
változások történtek, de ez semmiben nem változtat az eddigieken. A két szervezet közös
munkatervet fog kialakítani a 2019-es évre.



Szövetségünk nevében szeptember 27-én gratuláltak Dr. Latorcai Csaba úrnak, az EMMI
közigazgatási államtitkárának történő kinevezéséhez, illetve új munkaterületéhez. A GTTSZ eddig
is kiemelten foglalkozott és tervei szerint továbbra is foglalkozna a civil szervezetek
támogatásával. Bár Államtitkár úr más területre került, ígérte, hogy lehetőségei szerint továbbra is
segíti Szövetségünket e munkánkban tanácsaival, támogatásával, illetve keresi a lehetőségeket az
egyéb területeken való közös munkánkhoz a 2019-es évre.



Október 30-án találkoztak Dr. Birkner Zoltán úrral, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal elnökével. Szövetségünk vezetői gratuláltak Elnök úr kinevezéséhez és jó munkát kívántak
neki. Egyben felajánlották támogatásunkat e fontos területen úgy a Régiók, mind az országos
Tagozataink részéről. Mélyreható beszélgetés és tervezés után Dr. Birkner Zoltán elnök úr
felhatalmazta és kérte Szövetségünket, hogy jelöljük ki azon területeket, ahol tagozatainkkal,
szakembereinkkel feladatokat tudnánk felvállalni az elkövetkező időszakban. Valenta László elnök
úr természetesen örömmel felvállalta a lehetőség kihasználását, és még ebben az évben ismételt
egyeztetésben állapodtak meg.
Elek Zsuzsa s.k.
a GTTSZ főtitkárhelyettese

SORON KÖVETKEZŐ RENDEZVÉNY
A „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban, a globális világban?” című előadás- és vitasorozat
142. konferenciája: „A 2019/2020-as évek gazdaságának és államháztartásának kilátásai”
A konferencia időpontja: 2018. december 4. 11.00 óra
Helyszín: Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér II. emeleti Konferencia-terme
(Budapest VI., Eötvös u. 10.)
Előadó: DR. KOVÁCS ÁRPÁD egyetemi tanár, a Költségvetési Tanács elnöke

RENDEZVÉNYEKEN VALÓ KÉPVISELET
A Kőbányai Rendvédelmi Nap a főváros X. kerületében szeptember 1-jén, tizenegyedik alkalommal
került megrendezésre. A rendvédelmi nap keretében minden fegyveres rendvédelmi testület bemutatta
magát, munkáját. A rendezvényen a történelem és a mai legmodernebb technika együtt képviseltette magát.
Bemutatták a tradíciókat és a hagyományőrző járműveket – idén a 90-es évek előtti határőrség harci
járműveit, a határőrök korhű ruháit –, illetve a legmodernebb video- és dróntechnikát is.
A Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége szeptember 14-15-én rendezte meg országos
munkaértekezletét Zamárdiban, melyen meghívott előadóik a nemzetközi eseményekről, a civil
társadalom helyzetéről, valamint a fogyasztó védelem feladatairól tartottak előadást, a megyei vezetők
beszámolói mellett.
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Szövetségünk testvérszervezete, a Magyar Hadtudományi Társaság október 17-én látogatást szervezett
a Kecskeméti Repülőbázisra. A résztvevőknek a bázis parancsnoka tájékoztatót tartott működésükről,
feladataikról. Bemutatásra kerültek a Grippen vadászrepülőgép műszaki és repülési paraméterei, majd a
jelenlévők látogatást tettek a bázis repülőgép-múzeumában.
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, az Óbudai Egyetemen november 15-én rendezték meg a
Vállalatirányítás felsőfokon 2018 című konferenciát, melynek fókusztémája a Versenyképesség,
technológia, innováció volt. A korunk kihívásait sikeresen megválaszoló piaci szereplők és a
fejlődésükhöz szükséges gazdasági feltételeket kialakító állam együtt képezik a versenyképesség pilléreit.
Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kara és a Magyar Közgazdasági Társaság Felelős
Vállalatirányítás Szakosztálya közös szervezésében megvalósuló konferencia a fenntartható
versenyképesség, a technológiai- és innovációs kihívások kérdéskörében kereste az állami és piaci oldalról
kölcsönösen megvalósítható, hatékonyság- és versenyképesség növelő megoldásokat.
A Pénzügyminisztérium, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénziránytű Alapítvány a lakosság pénzügyi
kultúrájának fejlesztése jegyében november 16-án Pénzügyi tudatosság konferencia és workshop
rendezvényt tartott a MNB székházában, a Kormány által a közelmúltban elfogadott pénzügyi tudatosság
stratégiájának és cselekvési tervének jegyében. A rendezvényen részt vett Balogh László, a
Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára, aki az első cselekvési terv részleteibe avatta be a
hallgatóságot, valamint Dr. Maruzsa Zoltán, az EMMI köznevelésért felelős helyettes államtitkára, aki
tájékoztatta a résztvevőket a NAT munkáinak jelenlegi állásáról.
A Civil Szervezetek Vezetői Fóruma november 21-én tartotta soron következő találkozóját Pakson. A
beszélgetés levezető elnökei Mittler István és Dr. Kovács Antal kommunikációs igazgatók voltak. A
program keretében Pekárik Géza, az MVM PA Zrt. közelmúltban kinevezett vezérigazgatója mutatkozott
be és tartott tájékoztatót Paks 1 működéséről, Lenkei István, a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója a
kapacitás-fenntartási munkálatok jelenlegi helyzetéről adott tájékoztatást. A rendezvényt rövid időre Süli
János tárca nélküli miniszter is meglátogatta. A beszámolók után kötetlen eszmecsere alakult ki a magyar
atomenergia jelenlegi helyzetéről és jövőjéről. Megtisztelő Szövetségünk számára, hogy a megbeszélésekre
folyamatosan meghívják képviselőinket, amely lehetővé teszi a GTTSZ szakemberei észrevételeinek,
véleményeinek tolmácsolását.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy LENGYEL TIBOR, a GTTSZ Ellenőrző Bizottságának elnöke
és DR. GERDA SÁNDOR, a GTTSZ volt főtitkárhelyettese, Szövetségünk oszlopos tagjai, ebben a
félévben elhunytak.
Emléküket a GTTSZ kegyelettel megőrzi.

ÚJ PÁRTOLÓ ÉS JOGI TAGOK
PÁRTOLÓ TAG


Dr. Tóth Gergely - Budapest

JOGI TAGOK





BV Holding Kft. – Budapest
CoolVintage International Kft. – Budapest
Inveto Veritas Kft. – Szigetszentmiklós
Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége – Budapest
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TUDOMÁNYOS MELLÉKLET
Prof. Dr. Kroó Norbert:
A fúziós energiatermelésről
Az emberiség energiaéhsége csillapíthatatlannak tűnik. Az előjelzések szerint 2050-re ezt az igényt
kielégítendő 10 Terawatt megújuló energiaforrásra lesz szükség és ennek a globális prosperitás érdekében
olcsónak is kellene lennie. A döntően fosszilis forrásokra épülő energiagazdálkodás számos ok miatt nem
tartható hosszabb távon fenn. A melegházhatás és környezetünk (termőföld, víz,stb.) szennyezése biodiverzitás
vesztést, a talaj nitrogén szennyezését, klímaváltozást, óceánsavasodást, stb. eredményezett és ezen út
folytatásáról lekényszerít minket a következő generációk iránt érzett felelősségünk.
Energiatermelésünk alkotóelemeinek spektruma, a szén, olaj, gáz, víz, szél, nukleáris, biomassza, napsugár,
stb. gazdag. Véleményem szerint ugyanúgy, mint jelenleg, a jövőben is ezek közül több elemre kell
támaszkodnunk és nem mindegy, hogy melyeket választjuk. Úgy gondolom, hogy felhasznált energiaforrások
között a nukleárisnak is szerepelnie kell. A jelenleg is széleskörűen alkalmazott maghasadásos megoldás (a ma
is működő ill. épülőben lévő atomerőművek formájában) még néhány évtizedig nem nélkülözhető. Van
azonban egy másik potenciális nukleáris energiaforrás, amely ugyan még nem érett a gyakorlati alkalmazásra,
de ez belátható időn belül be fog következni. Ez az energiaforrás a magfúzió. Az atomerőművekben az
energiaforrás a maghasadás. Ebben a folyamatban az atomok (például az uránium 235-ös izotópja)
széthasadnak és a keletkező fragmentumok össztömege kisebb, mint az eredeti atommagoké. A
tömegkülönbség pedig az einsteini E = mc2 képlet szerint energiává alakul. Itt E az energia, m a hiányzó tömeg,
c pedig a fénysebesség vákuumban.
A magfúziós esetben a folyamat fordított (ez táplálja például a Napban zajló energiatermelést), ekkor két
atommag olvad össze eggyé (például a hidrogén kettes tömegszámú, deutériumnak (D) és a hármas
tömegszámú, triciumnak (T) nevezett izotópja). Az összeolvadás eredménye egy hélium atommag, melynek
tömege pedig kisebb, mint az összeolvadó hidrogén atommagok tömegének összege és ez a különbség alakul át
energiává. A tengervízben gyakorlatilag korlátlan mennyiségű nehézvíz (deutérium tartalmú az egyes
tömegszámú hidrogén atom helyett) található és a trícium is „könnyen” előállítható. Ahhoz, hogy az
összeolvadásos energiatermelés beinduljon fel kell fűteni az anyagot mintegy százmillió fokos hőmérsékletre.
Ezen a hőmérsékleten az atomok olyan nagy sebességgel ütköznek egymáshoz, hogy át tudják törni a köztük
lévő potenciálfalat és az atommagok összeolvadnak.
Több módszert is ismerünk ezen magas hőmérséklet elérésére. Az egyikben egy tórusz geometriájú
vákuumedényben (TOKOMAK) mágneses térrel összetartott hidrogén gázkeveréket (deutérium és trícium
plazma) elektromágneses energia fűt fel a kívánt magas hőmérsékletre. Ezt a módszert alkalmazza a
Franciaországban épülő grandiózus (1.ábra), többmilliárd eurós ITER berendezés, amely a tervezők szerint
már a jövőbeni energiatermelő reaktorok modellje is lehet.

1.ábra. A mágneses térrel körkörös vákuumkamrában összetartott D-T gázkeverék fúziós kisérleti reaktora
(ITER)
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Egy másik lehetséges megoldásban nagyintenzitású lézerek segítségével érhető el a fúziós folyamat begyújtása.
A deutérium és trícium atomokat jégbe építik és a milliméteres méretű jéggömböt (pellet) minden irányból
besugározzák. A felületről vízmolekulák párolognak el és a reakcióerő összenyomja a gömböcskét, amely
ennek eredményeképpen felmelegszik (2.ábra)

2.ábra. Lézersugarakkal felfűtött D-T pellet.
Ha elég nagy intenzitású sugárzást alkalmazunk, a begyújtás bekövetkezhet. A legnagyobb ezen az elven
működő kísérleti berendezés az Egyesült Államokban működik, a neve National Ignition Facility (NIF), amely
192 lézernyalábbal próbálja elérni a gömböcskék minden irányból érkező egyenletes összenyomását és így a
felfűtést. A berendezés nanoszekundumos időtartamú lézerimpulzusokkal működik és naponta egy
összenyomásos kísérlet végrehajtására képes. Hátránya az is, hogy a felmelegítés hangsebességgel, tehát lassan
terjed a gömböcskék közepe felé és ezért az anyagnak csak egy igen kis hányada (néhány százalék) éri el a
begyújtási hőfokot, ráadásul a folyamat meglehetősen instabil.
Mindezeket figyelembe véve olyan megoldást kerestünk, amely sokkal kisebb jégpellettel működhet és így
sokkal kisebb energia kell a begyújtáshoz, rövidebb (pikoszekundumos) lézerimpulzusokat alkalmazhat és az
egész pelleett egyszerre gyújthatja be. Ugyanakkor el kívántuk érni, hogy sokkal kisebb számú, pontosan két
lézernyaláb elegendő legyen a fúziós folyamat beindításához. Ezeket a célokat –egyelőre még csak számításos
alapon- úgy sikerült elérnünk, hogy a plazmonika lehetőségeit aknáztuk ki.
Vizsgáljuk meg röviden, hogy mit jelent ez. Ha egy negatív törésmutatójú fémet (arany, ezüst, réz, stb.)
megfelelő hullámhosszú (lézer)fénnyel megfelelő szög alatt sugárzunk be, a fény és a fém felületközeli
elektronjai összekapcsolódnak és az így keletkező felületi hullám (felületi plazmon) tovaterjed a felületen.
Ezeknek a felületi plazmonoknak talán legfontosabb tulajdonsága, hogy rájuk az optika egyik alaptörvénye, az
úgynevezett diffrakciós korlát nem érvényes. Ez a korlát pedig azt jelenti, hogy az optikai rendszerek térbeli
felbontóképessége az alkalmazott fény hullámhosszának nagyságrendjébe esik. A felületi plazmonok esetében
azonban ez a korlát nem érvényesül. Ezért ezek a plazmonok az őket gerjesztő fény hullámhosszánál sokkal
kisebb, vagyis például a nanoméretek tartományában is kihasználhatók. A szakzsargonban kvázirészecskéknek
nevezett plazmonok egy másik fontos tulajdonsága, hogy segítségükkel a fémfelület közelében óriási
elektromágneses térerősség hozható létre. Ráadásul a plazmonok lokalizálódhatnak nanorészecskéken és ez a
lokalizált tér akár százszor erősebb lehet, mint a megvilágító lézer tere. Ez a jelenség is rezonancia jellegű, a
rezonáns fény hullámhossza pedig anyagfüggő. Létezik azonban olyan megoldás, amellyel ez a rezonancia
hangolható., vagyis illeszthető a besugárzó fény hullámhosszához. Ez úgynevezett nanohéjak segítségével
érhető el. A nanohéj egy nanoméretű (néhányszor tíz nanométer) szigetelő anyagból készült gömb, melyet
vékony plazmonikus anyaggal, például arannyal fedünk be. A gömb mérete és a borító arany réteg vastagsága
hányadosának változtatásával a nanohéj rezonanciája széles hullámhossz tartományban (~0.4 mikrontól ~10
mikronig) hangolható.
Ezt a lehetőséget építettük be a lézer fúziós folyamatba és ezzel sikerült az eddig alkalmazott, az
összenyomáson alapuló melegítés problémáin túllépni. A megoldás lényege az, hogy a kívánt magas
hőmérsékletet nem összenyomással, hanem direkt, a minta egész térfogatára kiterjedő melegítéssel érjük el. A
fúziós anyagba nanohéjakat helyezünk, melyek rezonánsak a megvilágító lézerfényre. A fény természetesen
fénysebességgel hatol az anyagba, így a folyamat gyors, nem lépnek fel instabilitás problémák. Ezért vékony
síklap minta is alkalmazható, melyet elég mindössze két nyalábbal megvilágítani (3.ábra).
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3.ábra. Sík pellet kétoldalról megvilágítva
A pelletbe épített nanohéjaknak a besugárzás irányában olyan sűrűségeloszlása alakítható ki, hogy a begyújtás
időben egyszerre történjék a minta egész térfogatában. Mivel az összenyomásos megoldáshoz képest sokkal
kisebb minta alkalmazható, a nanoszekundumos lézerimpulzus hossz is megfelelő és mivel a kisebb minta
esetén sokkal kisebb energiára van szükség a begyújtáshoz, nagyobb impulzusfrekvenciájú (másodpercenként
egy esetleg tíz impulzus) lézerek is alkalmazhatók. Úgy látszik, hogy a már kereskedelmi forgalomban lévő
(petawattos) lézerek már képesek lehetnek a fúziós folyamat beindítására. Ez pedig azt jelentheti, hogy a
lézerfúziós energiatermelés hamarosan megvalósítható és ráadásul olcsó realitássá válik. Reméljük, hogy a
tervezés fázisában lévő kísérleti erőfeszítéseink igazolni fogják várakozásainkat.

Dr. Tóth László – Dr. Balatonyi László (Országos Vízügyi Főigazgatóság):
Védekezés, vagy megelőzés? Helyi vízkáresemények közgazdasági vonatkozásai

Bevezetés
Az elmúlt húsz év hidrometeorológiai szélsőségei azt a tudatot erősítik bennünk, hogy igen is létező folyamat a
globális klímaváltozás. A szélsőséges időjárási események és azok következménye egyre gyakoribbá válnak az
előttünk álló években, évtizedekben. Klímaváltozás alatt leginkább a szélsőséges időjárási körülmények
megjelenésével kell számolnunk a hétköznapi élet minden területén. Legyen szó aszályról, vagy éppen ez
ellenkezőjéről, konvektív feláramlásokból származó nagy intenzitású (nagyobb, mint 20 mm h-1)
csapadékeseményekre.
A csapadék különféle felszínekre hullhat (tagolt, tagolatlan). Az egyik legnagyobb kihívást a belterületi
csapadékvízelvezető rendszerek méretezésénél, a csapadék burkolt felszínekre való hullása jelenti. A
lecsökkenő összegyülekezési idő okán, lokálisan jelentős visszaduzzasztásokat, ezáltal belterületi elöntéseket
okoznak, amik pedig jelentősen megnövelik a védekezés és a helyreállítási költségeket.
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (angolul: European Environment Agency) kiadott 2015. évi jelentése
alapján, az intenzív csapadékesemények egyre gyakrabban kell számítani Közép és Kelet-Európában. A
vízrendezési feladatoknál, a megoldási lehetőségek mérlegelésénél nem szabad arról megfeledkezni, hogy a
vízrendezés élet és vagyonbiztonságot véd. A gyakrabban bekövetkező extrém mennyiségű
csapadékmennyiségek egyre nagyobb és nagyobb károkat okoznak az anyagi javakban, emberi életben.
Legutóbb 2015 nyarán 15 emberi életet is követelt Franciaország dél részén levonult árvíz, mindamellett 12
ember tűnt el. 2015 őszén pedig Boszniában vesztette öt ember az életet. Sajnálatos, hogy bár nagyon ritkán, de
hazánkban is követelt emberéletet a kisvízfolyásokon levonuló árvíz (1975. Ajkarendek, 1965. Vas megye).
1. Célkitűzések
A helyi vízkáresemények a vízügyi ágazatot a szakmai kihívásokon kívül, gazdálkodási szempontból is
rendkívüli módon érintette, mind az előző, mind az azt követő évhez képest. Az elmúlt évtizedekben
Magyarországon is számos nagy állami költségvetési kiadással járó, előre nem prognosztizált vízkáresemény
következett be. A vizsgált rendkívüli vízkárok által indukált szükségszerű gazdálkodási események alatt nem
csak a védekezés közvetlen költségeit, hanem a helyreállítás, de ugyanúgy az egyes jogvitákból, ahhoz
kapcsolódó ingatlanrendezésekből keletkező költségek, terhek is értendők.
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A tanulmányban a 2010-es rendkívüli esőzések okozta nagyvizek, és ezzel együtt bekövetkező
vízkáresemények kapcsán rá kívánunk világítani az azok következtében előálló és az államháztartást érintő
gazdasági többletterhelés mértékére, annak összetevőire, az egyes főbb kiadási tételekre (dologi, munkabér
jellegű).
Össze kívánjuk hasonlítani az így felmerült költségeket az átlagos (vis maior körülmények által nem sújtott)
évek helyi vízkáreseményei során felmerült költségekkel, azok eredőivel. Külön is vizsgálni kívánjuk a
felmerülő kiadásokat egyes kiadási soronként. Továbbá indokoltnak tartjuk az utólagosan felmerülő jelentős
kiadási tételek (helyreállítás, vagy éppen az egyes jogvitákból, perekből eredő kártalanítások összegét) külön
vizsgálatát, azoknak a felmerülési időpontjuk és védekezés teljes kiadásokhoz való nagyságrendbeli arányuk
alapján.
Szükségesnek tartjuk gazdaságilag értékelni a vizsgált, helyi vízkáresemények által sújtott területeken korábban
végzett fenntartási (megelőzési) munkákat – az azokra fordított forrásoknak a károkra és így a felmerülő
védekezési kiadásokra való hatásának vizsgálatával.
Figyelemmel a helyi vízkáresemények lokális jellegére indokolt, ha a fenti vizsgálatainkat az ilyen típusú
védekezési, illetve kárelhárítási eseményekben 2010. évben (gazdasági szempontból is) kiemelkedően érintett
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság költségvetésének elemzésén keresztül végezzük. Ezen túl szükséges a
gazdasági hatásoknak nemzetgazdásági mértékű szemléltetése is, melyhez kapcsolódóan a tanulmányban
érinteni kívánjuk az vízügyi ágazat költségvetési támogatásának helyzetét, külön tekintettel a helyi
vízkáresemények megelőzésében, illetve a helyi védekezéshez felhasznált költségvetési forrásokra.
A tanulmány célja, hogy konkrét javaslatot fogalmazzon meg gazdaságilag kiszámíthatóbb vízkárelhárítási
módra, és ezáltal megismerhessük a megelőzés-védekezés forrásigényeinek különbségét. A tanulmányon
keresztül igyekszünk objektív módon, számszerű adatokkal alátámasztani a globális klímaváltozásnak a helyi
vízkárelhárításra, azon keresztül az abban részt vevő vízügyi igazgatási szervekre, azok költségvetésére
gyakorolt hatását.
Feltételezésünk, miszerint a globális klímaváltozással együtt járó heves és kiszámíthatatlan csapadékesemények
egyre nagyobb anomáliákat (lokálisan egyre nagyobb visszaduzzasztásokat, ezáltal belterületi elöntéseket)
fognak okozni a kis- és különös képen a megnövekedett burkolt felületekkel ellátott városi területeken. A
korábbi években tervezett kül- és belterületi csapadékvízelvezető rendszerek egyre inkább alul méretezettek
lesznek, a növekvő mértékadó árvízszintek okán, ezáltal egyre kevésbé tudják betölteni a víz el - és levezető
funkciójukat. Ez által egyre gyakrabban kell a védekezésben részt vevő állami szerepvállalóknak (területi
vízügyi igazgatóságok, önkormányzatok, katasztrófavédelem) jelentős többlet költségekkel számolni. A
tervezett működési költségek – beigazolódása esetén, szakmailag indokolt a vízkáreseményekkel kapcsolatban
a műszaki fenntartási-védekezési munkafolyamatok gazdasági szempontú eredményességének a további
vizsgálata.
2. Eszközök és módszerek
Az extrém csapadékos időszakok egyik legsúlyosabb hidrológiai következménye lehet domb- és
hegyvidékeken megjelenő villámárvíz (angolul: flash flood). A villámárvizek, vagy más néven gyors lefolyású
árvizek megfelelő meteorológiai és hidrológiai hatások együtteseként jöhetnek létre. Az angolszász
megfogalmazás szerint: „too much water in too little time”, azaz túl sok csapadék, rövid idő alatt. A
villámárvizek egyik jellemzője a rendkívül gyors lefutás, általános definíció szerint összegyülekezési idejük
kevesebb, mint 6 óra (GEORGAKAKOS 1987; GEORGAKAKOS 2002; GEORGAKAKOS 2006; GEORGAKAKOS és
HUDLOW 1984).
Városi területesek esetében egyre nagyobb problémát jelent a burkolt felületek növekvő aránya, amely
jelentősen lecsökkenti a beszivárgást (talajban történő csapadékvíz tározást), ezáltal lokális
visszaduzzasztásokat, helyi (belterületi) elöntéseket, városi árvizeket (angolul: urban flood) okozva (
1. ábra).
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1. ábra Városi árvizek kialakulása a felszínhasználat változása következtében a hidrológiai ciklus több eleme is
megváltozik (Saját szerkesztés, DAVIDSON et al. 2002 ábrája alapján)
Az urbánus területeken a jelenleg érvényben lévő Vízkárelhárítási szabályzat nem tesz különbséget a
települések morfológiai vagy szerkezeti jellege, mint például egy alföldi, vagy egy hegy- és dombvidéki
területen elhelyezkedő település között. Hasonlóképpen, a mai napig megoldásra várnak a településeken
található közművekhez kapcsolódó problémák, például az intenzív csapadékeseményekre való méretezés, a külés belterületek kapcsolatának a megteremtése.
2.1. A 2010 májusi-júniusi helyivízkár események rövid összefoglalója
2010. május 8-án az Észak-atlanti térségben megerősödő anticiklon keleti peremén, hideg levegő áramlott dél
felé, a mediterrán térségbe. A kialakuló markáns mediterrán ciklon csapadékrendszere május15-én, szombat
hajnalban érte el az országhatárt. Az intenzív csapadékesemény hatására 72 óra alatt 155 mm csapadék hullott
(RONCZYK és CZIGÁNY 2013). A Mecsek és sok más hegység esetében is, konvektív feláramláskor, az
orografikus hatások intenzívebbé, hevesebbé tesznek egy-egy csapadékeseményt (GERESDI 1999, SHARIF et al.
2005, MARCHI et al. 2010). Néhány nap alatt közel 3 hónap csapadék mennyisége esett le a Dél-Dunántúl
területére.
A Kapos-folyó vízgyűjtőjére lehullott csapadék hatására a Kapos-folyón 2010. május 15-én kora délután indult
el rendkívül gyors áradással járó árhullám alakult ki. A főághoz hasonlóan a betorkolló vízfolyásokon is
intenzív áradások alakultak ki a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén. A Baranya-csatornán a
Gödrei-vízfolyáson is rendkívüli árhullám indult el. A Gödrei vízfolyáson közel 500 méter hosszban bal parton
Sásd város homokzsákkal védekezett, majd a jobb parti depónia meghágását követően - a város védelme
érdekében - a jobb parti depónia megnyitásával egy kijelölt 500 hektár területre a víz kivezetésre került,
lecsökkentve ezzel a tetőző árhullám nagyságát. A Fekete-víz vízgyűjtő felső dombvidéki területein 2010.
május 16-án kialakultak a tetőzések (Hetvehely, Szentlőrinc). A Dél-Dunántúlon számon vízfolyás mellett
található települést érintett a levonuló árhullám.
A 2010. május 30-án elkezdődött többnapos intenzív csapadéktevékenység hatására a május közepén kialakult
árhullámok után, újabb nagy mennyiségű csapadék esett a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési
területére. A vízkáresemények észlelésekor 2010. június 1-én a kritikus vízfolyásokon (Baranya-csatorna,
Pécsi-víz, Fekete-víz) a területileg illetékes Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság megkezdte a vízkárelhárítási
védekezési munkát, illetve az árhullám levonulása után a helyreállítási munkálatokat.
2.2. A költségvetési tervezés nehézségei
A fenti előzmények szerint, a 2010-es év május-június hónapok közötti időszakában regisztrált
csapadékmennyiségek és intenzitás rendkívüli jellege a vizsgált Dél-dunántúli régió szempontjából nemcsak a
helyi vízkárelhárítással kapcsolatos műszaki szakmai felelősséget és a konkrét feladatvégzést, hanem az azzal
természetszerűleg együtt járó költségvetési kiadásokat is jelentette.
Tekintettel arra, hogy az ilyen intenzitású csapadéktevékenység okozta helyi vízkáresemények (a tanulmányban
pénzügyi szempontból ide értjük a szintén lokális és heves csapadéktevékenység eredményeként kialakult
belvizeket is) – azóta deklarált módon is – vis maior jelenségnek minősültek, nyilvánvaló, hogy az azokkal
kapcsolatban felmerülő költségek előre nem, illetve nehezen tervezhetőek. Ennek a megállapítását fontosnak
tartjuk abból a szempontból, hogy érthető legyen, hogy a helyi vízkárelhárításban részt vevő vízügyi igazgatási
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szerv, mint költségvetési szerv, éves költségvetési tervezése során az ezekkel az eseményekkel kapcsolatban
felmerülhető kiadásokat nem, de legalábbis pontosan nem láthatja előre, így nem képes a felmerülő
forrásigénnyel előre pontosan tervezni.
A bizonytalanságot és az előre való költségvetési tervezést akadályozza, hogy az árvízi védekezéssel szemben a
helyi vízkárelhárítás szabályozása, az abban jogszabályi előírás szerint résztvevők, feladatot végzők csoportja
sajátos módon heterogén, és differenciált.
A vonatkozó jogszabályok értelmében, a Dél-Dunántúlra jellemző, a kis vízfolyások megáradása miatt
keletkezett vízkárok jogi minősítés alapján helyi vízkáreseménynek minősülnek.
A helyi vízkárok elleni védekezés felelőse a Vízgazdálkodási törvény (a továbbiakban: Vgtv.) „16. § 5. és 6.
bekezdése alapján a helyi önkormányzatok és az egyéb érdekeltek (jellemzően a szomszédos
ingatlantulajdonosok, -használók).
Ez költségvetési oldalról nyilvánvalóan azt is jelenti, hogy ezek a szereplők azok, akiknek a vizsgált
vízkáresemények elhárításával együtt felmerülő szükséges költségeket végső soron viselniük kell. Az, hogy a
vízügyi igazgatási szerveknek és így a vizsgált időszakban, Dél-Dunántúlon a Dél-dunántúli Vízügyi
Igazgatóságnak mégis (és ahogy majd láthatjuk ráadásul jelentős) kiadásai merültek fel a helyi
vízkáreseményekkel kapcsolatban, annak két oka van.
Az egyik – ami magát a jogalapját is jelenti a helyi vízkárok elhárításában való állami szerepvállalásnak – az a
Vgtv előírása, miszerint a vízügyi igazgatási szervnek az alapvetően tehát önkormányzati feladatkörbe utalt
helyi védekezésben közreműködési, szakmai segítségnyújtási kötelezettsége van. A Vgtv 16. § 1 bekezdése
alapján: „A vízügyi igazgatási szervnek vízkárelhárítással összefüggő feladata: a helyi önkormányzatok vízkárelhárítási tevékenységének szakmai irányítása”. A szakmai irányítási keretében felmerülő, és így a 2010-es
évben is felmerült költségek tehát jogszabályi előíráson alapuló feladatvégzés miatt felmerülő kiadásoknak
számítanak.
A másik ok – ami kevésbé utolérhető jogszabályi előírásban – az a gyakran tapasztalt elvárás, ami szerint a
vízügyi igazgatás állami szereplőjétől elvárt a rendkívüli események során a helytállás, még abban az esetben
is, ha adott tényleges védekezési tevékenység (a fent ismertetett szabályozás értelmében) nem is az ő feladata
lenne.
Ez utóbbi ok rendkívül érdekes jogi problémákat is felvet, és kapcsolatba hozható a jogi szabályozás (lásd
állami szerv szakmai irányítása) nem egyértelmű és konkrét jellegével. Ami azonban ezzel kapcsolatban a
témánk szempontjából kiemelendő – meg kell állapítanunk, hogy költségvetési oldalról már komoly tételt és
terhet jelent a vízügyi igazgatási szervnek az egyéb és elsődlegesen nem állami kötelezettek feladatkörébe
tartozó helyi védekezésben való közreműködés is.
Az árvízi védekezésen túl tehát – még ha eddig ez a gyakorlatban csak az árvizek mögötti másodlagos
szempont is volt – igenis számolni és tervezni kell a helyi vízkárok megjelenésével, az azokkal felmerülő
költségekkel is.
Nem utolsó sorban szintén a költségvetési tervezést nehezíti meg az a tapasztalat, mely szerint a
vízkárelhárítással kapcsolatban felmerült költségek egy része az esetek túlnyomó részében utólag kerül
forrásként biztosításra, azaz az illetékes költségvetési szervnek ezeket a költségeket más forrásból gyakran elő
kell finanszíroznia.
2.3. A 2010-es Dél-dunántúli helyi vízkáresemények költségvetési hatásai
A vizsgált időszakban, a térségben lehullott nagy mennyiségű csapadék okozta havária események miatt a Déldunántúli Vízügyi Igazgatóságnak az alábbi feladatai merültek fel, és azzal kapcsolatban az alábbi kiadásokkal,
főbb kiadási tételekkel kellett számolnia:
1. Az áradások idején szükségszerűvé vált konkrét védekezési, kárelhárítási beavatkozások elvégzése,
mellyel kapcsolatban védekezési költségek merültek fel.
2. Védekezési költségként személyi juttatások, azok közterhei, valamint dologi kiadások is jelentkeztek.
3. A helyi vízkáresemények költségvetési hatásai között közvetlen védekezési költségeken felül
feltétlenül meg kell említeni a kapcsolódó helyreállítási feladatok költségeit is.
Az esőzések okozta helyzet rendkívüli jellegét igazolja az is, hogy a 2010-es káreseményeket reparáló
helyreállítási munkákhoz kapcsolódó költségek felmerülése nem csak 2010-ben, hanem a későbbi években is
megfigyelhető volt. A káreseményekkel kapcsolatba hozható – védekezési és helyreállítási – költségeken túl,
úgy gondoljuk, hogy szükségszerű számba venni azokat az ugyan nem közvetlen, de közvetett költségeket is,
melyek igazolhatóan ezen vizsgált időszak esőzéseivel hozhatók összefüggésbe. Ilyen költségek között indokolt
számon tartani a kifizetett kártalanítást, a jogvitákból eredő kártérítési fizetési kötelezettséget (nem utolsó
sorban az ezekhez kapcsolódó egyéb – pl.: ügyvédi, eljárási – költségeket is.)
Az így kimutatásra kerülő teljes kiadási összeg adott költségvetési évben történő pontos meghatározására tehát
igazából nincs is lehetőség, tekintettel arra, hogy a felsorolt kiadási tételek egy része még mindig – hét évvel az
események bekövetkezése után is - csak várható, de pontosan nem tudható.
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2.4. Az egyes kiadási tételek konkrét megoszlása
A fentiek alapján, a vizsgált eseményekkel kapcsolatban a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot tekintve tehát
az alábbi konkrét kiadások merültek fel a 2010-es költségvetési évben:
Közvetlen védekezési kiadásokra 101 millió forintot1 költött az Igazgatóság. Ebből az összegből szükséges
levonni a téma szempontjából most nem vizsgálandó árvízi védekezéssel kapcsolatban felmerült 32,5 millió
forintos2 tételt.
Az így fennmaradó tétel igazolhatóan a május-szeptemberi időszakban felmerült költségek fedezetéül szolgált.
Ezek alapján tehát megállapítható, hogy a 2010-es esőzések következtében kialakult helyi vízkáreseményekkel
kapcsolatban a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak 68,5 millió forint3 kiadása merült fel.
Ez az összeg – tekintettel a fent kifejtettek szerint az Állam csupán szakmai közreműködési feladatvégzési
kötelezettségére – a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tekintetében abszolút értékben is jelentősnek
mondható, azonban jelentőségét jobban jellemzi ha azt az Igazgatóság elemi költségvetéséhez viszonyítjuk. Az
elemi költségvetéssel való összehasonlítás eredményeként ugyanis megállapítható, hogy a 2010-es közvetlen
(helyi) védekezési költségek az elemi költségvetés közel 6 %-át teszi ki. A jelzett 68,5 millió forint az egyes
védekezési helyszínenként az alábbiak szerint összesíthető (2. ábra).

2. ábra 2010. évi rendkívüli kiadások megoszlása
Az összes védekezési kiadásokon belül a személyi kiadások 30 %-ot, míg a dologi kiadások 70 %-ot
jelentenek. Ez az alább kimutatásra kerülő megosztás alapján a 2010-es év vonatkozásában azt jelentette, hogy
a védekezési személyi kiadások az éves személyi kiadások 3, míg szintén csak közvetlenül a védekezéssel
kapcsolatban felmerülő dologi kiadások az éves összes dologi kiadás 11 %-át jelentették.
A személyi kiadásokat a védekezésben részt vett állomány részére kifizetett túlórák és pótlékok (a védekezési
időszakban elszámolt illetménykülönbözet) teszik ki. Fontos megjegyezni, és jól szemlélteti a védekezési
kiadások ,,szűken célhoz kötött” elszámolását, hogy az így felmerült kiadások egyáltalán nem tartalmazzák
egyrészről a védekezési feladatok ,,háttérműveleteit” végző adminisztratív munkatársak többletmunkájának
ellenértékét, továbbá szintén nem tartalmazza a védekezésben elszámolt kollégáknak a kieső munkaidejük miatt
mások által elvégzendő alapfeladataival kapcsolatban felmerült többletmunka ellenértékét sem. A védekezésnél
elszámolt személyi kiadásokkal kapcsolatban szintén fontos kiemelni, hogy abba nem tartozik bele a
védekezésben részt vett munkatársak rendes (békeidős) munkaideje alatt végzett védekezési munkájuk sem,
kizárólag a túlórák és az ún. védekezési átlag bérkülönbözet.
A napi rendes munkaidőben és a védekezési kiadásokkal elszámolt túlmunkában végzett védekezési órák száma
a vizsgált időszakban 11.000 óra. Ebből egy jelentős rész hétvégére eső időszak volt. Nem kétséges, hogy az Igazgatóságok közül a 2010-es évben is legkevesebb létszámmal rendelkező - Dél-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság számára komoly megterhelést jelentett a védekezés a szükséges humánerőforrás (elsősorban
területi felügyelői, csatornaőri, gépkezelői állomány) biztosítása tekintetében is.
Ami a dologi kiadásokat illeti (48,5 mFt)4 megállapítható, hogy azokon belül a közvetlenül a helyi
vízkárelhárítással kapcsolatban felmerült védekezési kiadások közel 34 millió forintot tettek ki, míg a maradék
a belvízvédekezéshez szükséges forrásokat jelentik. Magán a dologi kiadásokon belül érdemes megvizsgálni,
hogy a helyi vízkárral és belvízzel kapcsolatban jellemzően milyen beszerzések történtek (3. ábra).
1

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2010. évi könyvelési adatai alapján

2

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2010. évi könyvelési adatai alapján

3

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2010. évi könyvelési adatai alapján

4

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2010. évi könyvelési adatai alapján
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3. ábra Dologi kiadások megoszlása helyi vízkárral és belvízzel összefüggésben a Dél-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság működési területén 2010-ben
A védekezéssel kapcsolatban felmerült másik nagy tételt, a helyreállítási kiadások jelentik.
A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ilyen célra 20,5 millió forintot5 fordított, mely tétel tartalmazza az árvízi
védekezéssel kapcsolatban szükségszerűvé vált helyreállítási munkák költségét is. Az árvizes tétellel nem
számolva csak a helyi vízkáros (és belvizes) helyreállítási költség mindösszesen 14,7 millió forint volt ebben az
évben.
A közvetlenül a védekezéssel kapcsolatban felmerülő kiadásokkal szemben a helyreállítási költségek
vonatkozásában ki kell emelni, hogy azok nyilván közel sem tekinthetők teljes körűnek – már ami teljes körű
helyreállításhoz ténylegesen szükséges forrás igényt illeti.
A védekezési munkákhoz képest a helyreállítási munkák végzése, és azok finanszírozása ugyanis jóval
szigorúbb és szűkebb lehetőségek mentén – végső soron a pénzügyi lehetőségek alapján behatárolt. A Déldunántúli Vízügyi Igazgatóságnak a 2010-es helyi vízkárokkal kapcsolatban, külső vállalkozók által elvégezve
az alábbi helyreállítási munkái és ahhoz kapcsolódó főbb költségei merültek fel (1. táblázat).
1. táblázat: Helyreállítási munkák költségei
Helyreállítási munkák
Kapos csatornán depónia helyreállítása, uszadékszedés, műtárgy-javítás
Depóniák helyreállítása az alábbi vízfolyásokon:
- Borza patak
- Okorköz csatorna
- Okor vízfolyás
- Fekete víz
- Karasica vízfolyás

Összeg (mFt)
1,64

Baranya, Hábi csatornák depóniáinak helyreállítása
Egyéb depónia helyreállítása

2,56
4,00

4,00

Ezeken kívül a helyreállítási kiadások között merültek még fel - saját gépkocsi használat, eszközök beszerzése,
kivitelezési munkák saját elvégzése, raktári anyagfelhasználás is.
Ahogy azt korábban is említettük, a közvetlen védekezési és az utólagos helyreállítási kiadásokon túl
számolnunk kell továbbá az egyéb, a védekezési tevékenységekkel együtt járó ,,járulékos” költségekkel is.
Ezek közé sorolhatjuk első sorban a helyi vízkáreseményekkel kapcsolatban felmerült kártérítési igényeket. A
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal szemben a vizsgált időszak esőzéseivel kapcsolatban kialakult haváriák
miatt az alábbi kártérítési igényekkel éltek (2. táblázat).
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2. táblázat: Kártérítési igények havária miatt
Per tárgya
A károkozás helye

Pertárgy érték (kártérítés és
járulékai)
(mFt)
9,29

1. A felperes tulajdonában álló
Gilvánfa 024. hrsz, 027 hrsz,
032 hrsz-ú és a 033 hrsz. alatt
felvett szántó művelési ágú
ingatlanokat ért - a 2010.
májusában, valamint 2013.
áprilisában
és
2014.
októberében
bekövetkezett
rendkívüli esőzések miatt helyi vízkár.

A Bükkösdi-árapasztó csatorna
3+100 km szelvényénél található
műtárgy (csapóajtós áteresz)
meghibásodása miatt következett
be az érintett földek elöntése.

2. A felperesek tulajdonában
álló,
a
VIZIG
vagyonkezelésében
lévő
Pécsi-víz
vízfolyással
szomszédos földeket - a 2010.
májusi rendkívüli csapadék
hatására – ért helyi vízkár.

A Pécsi-víz (Kórós 046 hrsz)
jobb oldalán a 8+370 kmsz-ben
levő, valamint a Pécsi-víz (Kórós
014 hrsz) bal oldalán a 6+686
kmsz-ben levő táblás zsilip, és a
Pécsi-víz (Páprád 033 hrsz) jobb
oldalán a 15+164 kmsz-ben, a
Páprádi-csatorna
becsatlakozásánál levő táblás
zsilip
került
károkozó
műtárgyként megjelölésre.

5,60

3. A felperes tulajdonában álló,
Baranyahídvég 075/1 hrsz-ú
ingatlanát (facsemetés) - a
2010 májusában-júniusában
lezúduló rendkívüli csapadék
következtében - ért helyi
vízkár.

A Fekete-víz bp. 13+718. sz-ben
található torkolati zsilip, valamint
a Fekete-víz bp. 12+864-es
szelvényben lévő zsilip került
károkozó
műtárgyként
megjelölésre.

3,07

A perekből származott és - tekintettel azok jelenleg is folyamatban lévő állapotára - származható kiadások a
legkevésbé tervezhetőek. Költségvetési szervként még a pertárgy pontos ismeretében sincs az Igazgatóságnak
módja céltartalék képzésével ezekre a várható, de bizonytalanul bekövetkező kiadásokra felkészülnie. Így a
polgári jogban alkalmazott öt éves elévülési időre és a perek általánosan ismert elhúzódására tekintettel
előállhat az a helyzet, hogy egy védekezési időszak (káresemény) bekövetkezése után és abból eredően, de akár
6-8 évvel később merül fel fizetési kötelezettsége a költségvetési szervnek.
Sajnos költségvetési szempontból ugyancsak bizonytalan helyzetet teremt az a tapasztalatunk szerint szintén
jellemző gyakorlat is, mely szerint az túlnyomórészt azonos történeti tényállású kártérítési perek kimenetele
sokszor az eljáró bíróságok ítélkezése alapján merőben ellentétes eredménnyel zárul. Azaz - egyes bíróságokon
nyertesként, míg más bíróságokon vesztesként kényszerülünk elhagyni a tárgyalótermet, még ha az ügyek
(tényállások) kísértetiesen is hasonlítanak egymásra.
Ezzel kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy az - elsősorban a vízitársulatoktól átvett kis vízfolyásokon eszközölt –
gondos és teljes körű fenntartási munka alapvetően elejét vehetné ezeknek a pereknek, illetve amennyiben
mégsem, abban az esetben is megkönnyítené a perbeli védekezést és nagyban segítené elő a pernyertességet.
Nyilvánvaló, hogy a vízkáreseményekhez kapcsolódó jogviták fenti sajátosságai nem kis terhet, illetve
problémát jelentenek a költségvetés, a költségvetési tervezés számára.
3. Összefoglalás
Megelőzés, illetve védekezés? A 2010-es Dél-dunántúli rendkívüli csapadéktevékenység költségvetési
hatásainak vázlatos bemutatása során okkal merül fel bennünk a kérdés -,,mi éri meg jobban?” – azaz tisztán
pénzügyi oldalról nézve, mennyire ,,kifizetődő” elkerülni a helyi vízkáreseményeket?
Sajnos a költségvetési választ erre nem tudjuk megadni – egyrészről a dolgozatban többször is jelzett
bizonytalan – nem teljes (még várható) kiadási tételek miatt, továbbá amiatt is, hogy nincs arra adatunk,
mérésünk, hogy egy adott vízfolyáson a károk bekövetkezését egészen biztosan megakadályozni képes állapot
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(fenntartási munka) költségigénye hogyan viszonyulna az adott vízfolyáson bekövetkezhető károk
költségigényével.
A megelőzni jobb, mint helyreállítani alapelvvel való azonosulás mellett is, nyilvánvaló, hogy ilyen típusú
összehasonlítást nem tudunk végezni, de az talán nem is vezetne helyes eredményre. Azonban a rendelkezésre
álló adatok birtokában a következő megállapítások tesszük:
A vízügyi igazgatóság az egész működési területét illetően 2010. évben 76,3 millió forintot6 költött fenntartási
munkákra. Ebbe beletartozik valamennyi vízfolyásra, vízilétesítményre az adott évben ilyen célra fordítható
forrás, és mint ilyen egy fajta rugalmatlan adottságként (forrásként) kezelendő. Ha ezt az összeget összevetjük a
vizsgált káreseményekkel kapcsolatban felmerült védekezési és helyreállítási költségekkel (68,5 millió és 14,7
millió forint) akkor meg kell állapítanunk, hogy a fenntartási munkák értékéhez képest a szükségszerű
helyreállítási munkák értéke bizony jelentős.
Még inkább jelentősnek tűnik ez a tétel, ha azt is hozzátesszük, hogy ezek a védekezési és helyreállítási
munkák csak néhány (a vízkárokban ténylegesen érintett) és többnyire kisvízfolyásokra koncentrálódott.
Megállapítható tehát, hogy a károk helyreállítása rendkívül komoly tételként jelentkezett a 2010-es májusszeptemberi esőzések során a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnál.
Tudomásul kell venni, hogy vannak, és a jelek szerint egyre inkább lesznek, olyan vis maior jellegű
események, melyek megelőzésére – még oly gondos felkészülés, fenntartás esetében – sincs mód. A vízügyi
igazgatási szerveknek nem tehető feladatává, hogy extrém körülményekre modellezze fenntartási –
kármegelőzési munkáit, ugyanakkor elvárt, hogy az ilyen vis maior jellegű események során védekezési
tevékenységével mindent megtegyen a károk elhárításáért.
Konklúzió
Az elmúlt évek, évtizedekben tapasztalt – a klímaváltozással is összefüggésben levő - szélsőséges időjárási
helyzetekre való vízgazdálkodási (területi és települési) felkészülést haladéktalanul meg kell kezdenünk. A
vízügyi ágazat részéről folyamatban van a kapcsolódó (jog)szabályok, szabványok, irányelvek műszaki, jogi és
gazdasági felülvizsgálata. A felülvizsgálat első műszaki lépése a belterületi csapadékkezelő rendszerek
tervezésének alapvető újragondolása. A felülvizsgálat lehetőséget teremt a tényleges vízgazdálkodás alapjainak
a megteremtésére. A vízkészletek megtartására elsődleges cél (vízvisszatartás, tározás), amely enyhítheti az
aszályos időszak, szintén negatív vízgazdálkodási és gazdasági következményeit.
A jelenlegi városi vízgazdálkodás – amennyiben egyáltalán beszélhetünk városi vízgazdálkodásról – magába
foglalja a település vízellátását, a szennyvizek kezelését, azok elhelyezését, vízfolyással érintett települések
esetében a településen áthúzódó́ vízfolyások, amennyiben a településen található́ tó, akkor azok, illetve a
tározók védelmét, fenntartását. A városi vízgazdálkodás egyszerűen jelenti a területhasználat(ok)ból
eredeztethető vízgazdálkodás következmények szükségszerű (rövid és hosszútávú) kezelését. A vízgyűjtő
szemléletből kifolyólag tervezési szempontból számos esetben nem beszélhetünk tisztán települési
vízgazdálkodásról (külterületi vízgyűjtő esetében), éppen ezen okból kifolyólag szükségszerű a csatlakozási
pontok (pl.: befogadók) megfelelő illesztése (jelenleg eltérő a belterületi szakaszok kiépítési valószínűsége) a
külterületi szakaszokhoz.
Összességében a dolgozat során megállapítást nyert, hogy a helyi vízkáresemények és belvizek okozta károk
igenis jelentős – az árvizekkel is vetekedő – tételt jelentettek 2010-ben a Dél-dunántúlon.
Korábbi munkákban is megállapítást nyert, hogy a helyesen méretezett és fenntartott csatornahálózat,
belterületi csapadékvízelvezető árkok nagy szerepet játszanak a lefolyás szabályozásában (RONCZYK et al.
2012). A felmerülő költségek vizsgálatakor kiderült, hogy azok egyrészről nehezen tervezhetők, azok egy része
sokszor évekkel később merül csak fel, és összetételüket tekintve nem csak a közvetlen védekezési
költségekből állnak.
Összegző megállapításként arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy a helyi vízkárok költségvetési hatása
korántsem elhanyagolható a több szempontból is előtérbe helyezett árvizes költségekhez képest. A vizsgált
2010-es év helyi vízkárai gazdasági szempontból hasonló nagyságrendű terhelést jelentettek a Dél-dunántúli
Vízügyi Igazgatóságnak, mint amekkorát a 2013. évi Dunai árvíz okozott Magyarország költségvetése számára.
Nem helyes tehát, ha nem helyezünk megfelelő hangsúlyt a kis vízfolyások hirtelen áradásaira
Mindezek arra kell, hogy irányítsák a figyelmünket, hogy a helyi vízkárokkal kapcsolatban rendelkezésre álló
tapasztalatok minél jobb hatásfokkal való felhasználásával, költségvetési szempontból is egyre tudatosabban
tervezzük a felmerülhető kiadásokat.
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Dr. Pintér Éva – Herczeg Balázs:
Tudatos vállalati stratégiaépítés
A vállalatok fő célja a gyakorlatban, hogy profitabilitásukat hosszú távon fenntartsák és növeljék, amely egy
következményes cél, hiszen a különböző pénzügyi elméletekben a vállalati érték maximalizálásaként megjelenő
hipotetikus elvárás teljesülése esetén ez közvetetten teljesülni fog. A vállalati érték maximalizálása több, mint
csupán a profitabilitás növelésére irányuló törekvés. A vállalat által használt eszközök, erőforrások és
képességek kapacitásainak maximális és hatékony kihasználása mellett egy optimális, lehető legalacsonyabb
fajlagos költségstruktúra akkor hozza meg a várt jövedelmezőséget, ha illeszkedik a stratégiai irányvonalakhoz.
A pénzügyi, jövedelmezőségi, hatékonysági mutatók tehát segítenek abban, hogy értékelni tudjuk a vállalati
stratégia sikerességét. Jelen tanulmányban egy deduktív módon azt mutatjuk be, hogy elsődlegesen nem
pénzügyi mutatókra alapozva, hogyan kell tudatosan vállalati stratégiát építeni, melynek eredménye ex post
mérhetővé válik pénzügyi módszertanok segítségével.
Manapság a növekedési kényszer minden iparágat és vállalkozást érint. A vállalati belső értékképzés két
kritikus értékgenerátora a jövedelmezőség növekedése és a befektetett tőke megtérülése. Állandó dilemmaként
áll a döntéshozók előtt, hogy stabil teljesítményt akarnak-e elérni vagy növeljék a tőkebefektetést, esetleg
csökkentsék? A döntést egyszerűbbé és átláthatóbbá lehet tenni, ha a jövedelemgeneráló tényezők – eszközök,
képességek, materiális és immateriális erőforrások – hatékonyságát és potenciális szinergiáját vizsgáljuk. Azaz
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elsődlegesen a stratégiai kérdéseket, irányvonalakat vizsgáljuk, és majd ehhez illesztjük a pénzügyi
teljesítménymutatókat. Megjegyzendő azonban, hogy számos vállalkozásnak nincs kijelölt stratégiai
irányvonala, ezért sem tudnak pénzügyi terveket készíteni és a kockázatokhoz illeszkedően tervezett
értékhatárokon belül működni.
A profitabilitást, illetve iparágon belüli szóródását a vállalatok versenyképessége és a megszerzett versenyelőny
fenntartása befolyásolja. Egy adott vállalatot körülvevő makro, mikro és közvetlen környezet részletes
elemzésével átfogó képet nyerhetünk a piaci lehetőségekről és veszélyekről, amelyek kiaknázása és kezelése
versenyelőnyt jelenthet. Míg Porter (1985) kezdeti vizsgálódási tárgyának középpontjában a versenyképesség
és versenyelőny elsősorban külső tényezőktől való függése állt, az iparági elemzési kereten túl nem
foglalkozott érdemben a vállalat belső tényezőivel. Releváns kutatások (Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984;
Rumelt, 1984; Barney, 1991; Amit – Schoemaker, 1993) a vállalatgazdaságtan területén ráirányították a
figyelmet arra, hogy a Porter-i nézetek ugyan kétségtelenül meghatározóak, de nem teljeskörűek, mivel csak az
egyik oldaláról közelítik meg az összképet. Ahogy Peteraf (1993) is rámutat, a normálprofit feletti nyereség
forrása az iparági lehetőségek mellett a riválisokkal szemben elért belső faktorokból eredő versenyelőnyből
fakad. Az alapgondolat megjelenik Gelei – Schubert (2006) munkásságában is, akik a versenyképesség
összetevőjét a vevői érték biztosításán túl az alapvető kompetenciákban találják. Ezek az alapvető
kompetenciák, amelyek a riválisokkal szemben versenyelőnyt jelenthetnek, a vállalat erőforrásait és
képességeit jelentik. Következésképpen, az erőforrásalapú elmélet azon alapszik, hogy a vállalatok
heterogének, mivel az erőforrásaik differenciáltak, valamint ezekben rejlő potenciálok kihasználásában is
eltérnek egymástól, ezzel pedig a különböző szintű versenyelőnyök is magyarázhatóak (Chikán, 2003). Így az
alapvető kompetenciák összehangolása és optimális mixe lehet csak a vállalati versenyképesség hosszútávú
fenntarthatóságának kritériuma (Fülöp, 2008).
A vállalati stratégia kialakításához tehát a vállalatot körülvevő környezet alapos ismerete szükséges, de nem
elégséges feltétele, hiszen ismerni kell a belső környezetet is, azaz a vállalat rendelkezésére álló erőforrásait,
képességeit és kompetenciáit, tehát összességében az erősségeit és gyengeségeit. Ezért belső vállalati
vizsgálatot is kell végeznünk több szálon, hogy releváns stratégiát lehessen kialakítani és adaptálni. A vállalati
diagnosztika azt is jelenti, hogy az egyes tényezők értékelése során viszonyítási pontként az eddigiekben feltárt
tényezőkre kell támaszkodni, a vállalkozás jövőképe, missziójától kezdve a különféle iparági átlagokon és
versenytárs-elemzés során feltárt összefüggéseken keresztül a fogyasztói értékrendszerekig bezárólag.
Definíció szerint erőforrás mindaz, amit a tulajdonosok és érdekeltek a vállalat létrehozásakor nyújtanak (tőke,
apport), ami az operatív tevékenység során generálódott és halmozódott fel (hírnév, humántőke, technológia
stb.), így hozzájárul a nyereséghez, valamint velük kapcsolatban megtérülési követelményt fogalmaznak meg a
tulajdonosok (Pearce – Robinson, 1991). Az erőforrások átvilágításának legfőbb célja, hogy kvázi „listába
szedje” a rendelkezésre álló eszközállományt, és megvizsgálja bizonyos értékelési kritériumok és metodikák
szerint ezeknek a konkurens cégekhez viszonyított értéktermelő, versenyelőnyt generáló képességét. Így a
vállalat megkülönböztető képességei, egyedi adottságaira alapozva – figyelembe véve a környezeti
szempontokat is – már kialakítható a vállalati stratégia, és megalapozható a hatékony operatív tevékenység.
Az erőforrások rendszerezésének számos formája ismert, az 1. táblázatban az erőforrások tradicionális
csoportosítását összegezzük Fülöp (2008) alapján, kiegészítve további releváns csoportosítási tényezőkkel
(Penrose, 1959; Barney, 1991; Grant, 2010).
A táblázatban felsorolt elemek fontosságának a megállapítása az iparág jellegétől, és a vállalat pillanatnyi
helyzetétől, így a menedzsment értékítéletétől függ. Továbbá, a vállalati erőforrások megítélése nem
korlátozódhat le azok mennyiségére és milyenségére, hanem hasznosulásuk mértéke kell, hogy értékelési
szempont legyen. Erre utal Johnson – Scholes – Whittington (2008) összegzése is, ahol az erőforrások
vizsgálatának három egymásra épülő szintjét különböztetik meg:
 Az erőforrás-audit, tehát az erőforrások klasszikus számbavétele;


Az erőforrás-értékelés, amely értéklánc-elemzésen alapul;



Az egyes összehasonlító elemzések.

Az erőforrás audit után tehát azok érték- és jövedelemgeneráló képességét kell megvizsgálni. A hozzáadott
érték, amely a végfelhasználó számára kulcsfontosságú, a vállalat értékláncán keresztülhaladva fog képződni.
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1. táblázat Az erőforrás-audit szempontrendszere
Erőforrások / kompetenciák

Fő jellegzetességek

Pénzügyi
források
(vállalat működéséhez szükséges
kölcsöntőke, készpénzállomány,
visszaforgatott nyereség stb.)

Belső források likviditása
jövedelemtermelő képessége,

Fizikai
eszközök
(üzemek,
épületek,
gépek,
berendezések, föld, alapanyagok,
készletek stb.)

Méret,
telephely,
műszaki
színvonal, rugalmas technológia,
alapanyagokhoz való hozzáférés,
telephelyi korlátozottságok

Immateriális
erőforrások
(technológia, know-how-k, üzleti
rendszerek, vásárlói adatbázisok,
partnerkapcsolatok, szabadalmak,
védjegyek stb.)

Fő indikátorok
és

a cég hitelképessége és hitelezési
kapacitása

Minőség-ellenőrzési rendszerek,
szabadalmak,
licencek,
találmányok egyedisége,
termeléshez
szükséges
technológia kiforrottsága,

Adósságállomány aránya,
likviditási mutatók,
hitelbesorolás
Kapacitás-kihasználtság mértéke,
berendezések
használhatósági
foka, állótőke értéke

Találmányok
száma,
K+F
kiadások mértéke, K+F dolgozók
aránya, évenként bevezetett új
termékek aránya

tudományos kapcsolatok

Humán
erőforrás
(alkalmazottak,
menedzsment,
vezetők,
vállalat
szerves
kapcsolati hálójának tagjai stb.)

Munkaerő létszáma, képzettsége,
tapasztalata,
rugalmassága,
lojalitása, tanulási képessége,
elkötelezettsége

Jelenlét
aránya,
képzettségi
adatok,
bérköltség
arányok,
munkahelyi képzés milyensége,
munkaügyi viták száma

Vállalati szervezet (=szervezeti
tőke része)

Szervezeti
struktúra
rugalmassága, vezetői stílus és
hatékonyság,
menedzseri
módszerek, hatásköri viszonyok,
koordinációs mechanizmus

Munkamegosztás elve, döntési
(de)centenralizáció
mértéke,
koordinációs eszközök száma,
szervezet
mélységi/szélességi
tagoltsága

Vállalati
(=szervezeti tőke része)

Értékrend, viselkedési módok,
együttélési normák, magatartási
minták, elfogadott közös értékek,
döntéshozatalban
használatos
gondolkodásmód

Az emberek irányításának elve,
munkaszervezés
módja,
szabályok és eljárások fontossága
az eredményekhez képest

Fogyasztói
kapcsolatok
színvonala, brand ismertsége, cég
elleni jogi ügyek milyensége &
megítélése az értéklánc tagjainak
körében

Árpolitika a versenytársakhoz
viszonyítva, díjat nyert termékek,
csereköltségek,
vevőszolgálat
színvonala, visszavásárlási arány,
márkatermékek aránya

kultúra

Hírnév,
elismertség
(gyakran
az
Immateriális
eszközök közé sorolják)

Forrás: Fülöp (2008) alapján saját szerkesztésű táblázat
Mindenekelőtt azonban még különbséget kell tenni az előbbiekben többször elhangzott képességek és
erőforrások között. Míg egyes források a képességet is egyfajta erőforrásnak tekintik (Wernerfelt, 1984;
Barney, 1991), úgy alapvetően a szervezeti képesség egy olyan adottsága a vállalatnak, amely során képes az
erőforrásokat allokálni, összehangolni és hatékonyan felhasználni, tehát az erőforrás-inputból a fogyasztók
számára érték-outputot képezni. Legtöbbször a humán erőforrásokhoz kötött, a szervezeti kultúrába beágyazott,
tapasztalatokban rejlő tényezőket jelenti (Grant, 2010). Ez tehát egy alkalmasság, úgymint a vállalkozás
találmányai, technológiai ismeretei, know-how-k, hatékony gyártási eljárások, fogyasztói adatbázisok,
logisztikai rendszerek (Marosán, 2006). Mivel utóbbi elemek megjelentek az immateriális erőforrások között
is, így látható, hogy elég vékony a határ az erőforrások és képességek csoportosítása során.
A képességek mellett szinonimaként megjelenik a kompetencia is, mint kifejezés. Kompetencia alatt a vállalat
által a működés során felhalmozott, és a gyakorlatban elsajátított, a szervezeti tőkébe beágyazottan jelen lévő
ismeretek és készségek összességét értjük. Az erőforrásokkal ellentétben fizikailag nem kézzelfoghatóak, nem
körülhatárolhatóak és nem fejezhetők ki pénzben, nem határozható meg, ki birtokolja, és csak gyakorlatban
lehet elsajátítani (Marosán, 2006).
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Ez a szemléletmód pedig elvezet minket a versenyelőny fogalmának pontosabb definiálására. A porteri
versenystratégiák értelmezése és kivitelezése közben a hangsúly a különféle pénzügyi mutatószámok és
szabályzatok, eljárások alapján végrehajtható karcsúsítás, racionalizálás, hatékonyságnövelés szempontokon
van. Ehhez képest Barney (1991), Prahalad – Hamel (1990), Wernerfelt (1984), Teece – Pisano – Shuen
(1997), Grant (2010) szerzők és szerzőpárosok kutatásaikban a képességek és kompetenciákban rejlő
potenciálok kiaknázására és így a stratégiaalkotás egyik központi elemére helyezik a hangsúlyt. Rávilágítottak
arra a tendenciára, hogy míg a vállalatok számára rövidtávon a termékkínálat elérhetősége, magas minősége, az
ár és teljesítmény összhangja már alapkövetelmény versenyképesség szempontjából egy adott iparágban, addig
hosszú távon a versenyelőny azon múlik, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat hogyan képes hatékonyan
működtetni, hogy jobb terméket kevesebb idő alatt alacsonyabb költséggel tudjanak elállítani. Tehát az igazi
előny abban rejlik, hogy az alapvető és lényegi képességekkel, valamint a környezeti változásokra való gyors
reagálásnak képességével (ún. dinamikus képességgel) rendelkezzen, melyet folyamatosan karban tartson és
menedzseljen (Teece – Pisano – Shuen, 1997). Így a fenntartható versenyelőnyhöz a meglévő hasznos
képességek menedzselésén túl az új képességek megszerzése is kritikus folyamat, amelyet az adott vállalat
technológiai fejlesztéseivel és innovációival, a tudásmenedzsment gondozásával, vagy különféle stratégiai
lépések útján (outsourcing, fúziók és akvizíciók, stratégiai szövetségek stb.) valósíthat meg (Grant, 2010).
Porter (1985) szerint a versenyelőnyök kiépítése megkülönböztető kompetenciák kifejlesztésével lehetséges.
Úgy gondolja, hogy a kompetencia kialakulásához valamely vállalati tevékenység(ek)ben a versenytársakkal
szemben megszerzett előny vezet, ezért elemzi alaposan az ún. értékláncot. Érdemes megjegyezni, hogy Porter
tulajdonképpen abszolút előnyökről beszél a kompetenciák kapcsán, ezzel szemben az erőforrásalapú
megközelítés relatív előnyökről szól. Míg a szerző az elemzés nyomán tudatosan kifejleszthető
kompetenciákról beszél, amiket valójában a környezet diktál, addig a folyamatorientált szemléletben a
kompetenciák gyökerei a szervezetben vannak, tehát belső, és nem külső tényezőkön alapulnak (Wernerfelt,
1984; Hodgson, 1998).
Összegezve tehát a vállalati erőforrások és képességek, kompetenciák auditálása jelenti a vállalati
stratégiaépítés alapját, így a versenyelőny megszerzésének lehetőségét. A materiális és nem materiális
eszközök összegyűjtése és kapacitásuk meghatározása nem minden esetben egyszerű feladat, függ a vállalkozás
iparági behatároltságától, innovatívitásától, a vállalati életciklustól, és az üzleti modelltől, amelyet követ a
termelés és értékesítés során. Az erőforrás audithoz készített táblázat azonban hatékony segítséget nyújt a lista
elkészítéséhez, mivel az erőforrás csoportok behatárolhatók. Amint az erőforrások azonosításra kerülnek,
követheti a mérésük és teljesítményértékelésük, amely a jövőbeni pénzügyi tervek elkészítését nagyban
elősegíti, a vállalati teljesítmények pedig hatékonyan tervezhetővé és értékelhetővé válnak.
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