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A GTTSZ 2019. MÁJUS 21-ÉN TARTJA 
KÖZGYŰLÉSÉT 

 

MEGHÍVÓ 
 

Tisztelt Tagtársunk, Tisztelt Partnerünk! 
 

Értesítjük, hogy a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége  
2019. május 21-én (kedden) 11.00 órától tartja 

 
KÖZGYŰLÉSÉT, 

melyre Önt (akadályoztatása esetén személyes képviselőjét)  
tisztelettel meghívjuk. 

 
A Közgyűlés helyszíne és ideje: 

 Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 
II. emeleti Konferencia-terem 

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

 
KÉRJÜK AZ ELŐZETES REGISZTRÁCIÓT! 

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

jelenjenek meg, vagy szabályos Meghatalmazással képviseltessék szervezetüket. 
 

Részvételére számítunk! 

Valenta László s.k.             Szabó Sándor s.k.  
                    a GTTSZ elnöke                       a GTTSZ főtitkára 

 
A KONFERENCIA PROGRAMJA 

 
Megnyitó: VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke 
 
Előadás: „A magyar gazdaság versenyképessége: helyzet és kilátások” 
Előadó: PROF. DR. CHIKÁN ATTILA akadémikus, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus 
Egyetem, a GTTSZ elnökhelyettese 
 
Korreferátum 
Előadó: DR. TÚRÓCZI IMRE igazgató, Szolnok MJV Polgármesteri Hivatala, Gazdasági 
Igazgatóság 
 
Zárszó 
 

A konferenciáról videofelvétel készül, amit nyilvánosságra hozunk. 
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A KÖZGYŰLÉS PROGRAMJA: 
 
Elnöki megnyitó, javaslat a közgyűlés levezető elnökének személyére:  
VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke 
 
A Közgyűlés javasolt napirendjének elfogadtatása:  
a közgyűlés levezető elnöke 
 

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

2. A GTTSZ 2018. évi tevékenysége beszámolójának szóbeli kiegészítése (írásbeli 
beszámoló: közzétéve a Szövetség 2018/1. és 2. számú Hírleveleiben) 
Előadó: SZABÓ SÁNDOR, a GTTSZ főtitkára 

 
3. Gazdálkodási beszámolók 

a) A GTTSZ 2018. évi mérlegbeszámolója és annak közhasznúsági melléklete 
Előadó: SZABÓ SÁNDOR, a GTTSZ főtitkára 

b) A GTTSZ Ellenőrző Bizottságának jelentése a 2018. évi gazdálkodásról 
Előadó: DOBOS LÁSZLÓNÉ, az EB mb. elnöke 
(lásd. a jogi tagok részére előzetesen kipostázott, illetve a közgyűlés előtt a 
helyszínen kiosztott és a Szövetség www.gttsz.hu honlapján olvasható 
dokumentumot) 

             Vita, szavazások 
 

4. Az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjának megválasztása 
 

5. Egyebek 
 
Zárszó: VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke 
 

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

a Szövetséggel együttműködő Társadalmi Egyesülések Országos Szövetségének és  
más partnerszervezetek képviselői 

 
Ha ezen időpontban nem lenne határozatképes a Közgyűlés, az Elnökség a megismételt 
Közgyűlést, ugyanezen napirendekkel és ugyanezen helyszínre: 2019. május 21-én 12.20 
órára, újból összehívja. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a GTTSZ Alapszabálya 5.2.6. pontja alapján az újból összehívott 
Közgyűlés az eredeti napirend megtárgyalására – a megjelentek számától függetlenül – 
határozatképes. 
 

JELENTKEZÉSI CÍM: 
GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE 

1036 Budapest, Bécsi út 85/IV. 
Tel/Fax: 36-1/201-87-37 ♦     e-mail: gttsz@gttsz.hu  

 
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 

2019. május 17. 
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 „HOGYAN TOVÁBB MAGYARORSZÁG 
AZ EURÓPAI UNIÓBAN,  

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

 

Száznegyvenkettedik előadás és vita:  
„A 2019/2020-as évek gazdaságának és  

államháztartásának kilátásai” 
A GTTSZ Gazdasági és Külgazdasági Tagozatának konferenciája. 

(2018. december 4., Budapest) 
 
A konferencia helyszíne: 
Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér 
 
A rendezvény programja: 
Megnyitó: VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke 
 
Előadás:  
„A 2019/2020-as évek gazdaságának és államháztartásának kilátásai” 
Előadó: DR. KOVÁCS ÁRPÁD egyetemi tanár, a Költségvetési Tanács elnöke 
 
Kérdések, hozzászólások 
 
Zárszó 
 

  
 
 

A konferenciáról készített videó-felvétel és az előadás prezentációja megtekinthető a 
Szövetség www.gttsz.hu honlapján. 
 

A rendezvény támogatója: 

Miniszterelnökség, Nemzeti Együttműködési Alap 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  
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A KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA 
 

A GTTSZ által megrendezett konferencián DR. KOVÁCS ÁRPÁD, a Költségvetési 
Tanács elnöke átfogó képet adott a magyar, a régió, illetve a világgazdaság helyzetéről, 
kilátásáról. 

 
A magyar gazdaságban az utóbbi években végrehajtott makrogazdasági stabilitására 

tett gazdaságpolitikai intézkedések sikeresek voltak. A gazdaság több lábon áll, egyre több 
nemzetgazdasági ág vált a növekedés hajtómotorjává. A 4% feletti gazdasági növekedés a 
termelékenység, hatékonyság, illetve a versenyképesség javítása nélkül nehezen lesz 
fenntartható. Az országnak jelentősen hatékonyabb KKV szektorra lenne szüksége. A vizsgált 
2018, 2019 illetve 2020-as év átlagban még 4% körüli növekedést hozhat. 

 
Kihívást jelent az ország számára, hogy az állam a kapacitások megrendelésében és 

lekötésében nem támaszt állandó igényt, így nem egyenletes a kapacitás kihasználtság. Ehhez 
a vállalkozói réteg nem vagy csak nagyon nehézkesen tud alkalmazkodni, ami növeli a 
korrupcióveszélyt.  

 
Az államadósság GDP arányos csökkentése egyre számottevőbb, a költségvetés 

kamatterhe jelentősen csökkent. Az államháztartási egyenleg szempontjából stabil pályán van 
az ország, a 2018-as év a vártnál kedvezőbb képet mutathat.  

 
Érdekes és egyben tanulságos ábrát láthattak a résztvevők a magyar felzárkózásról. A 

tervezési statisztikai régióink fejlődését tekintve Budapest régió 2004-ben az EU átlagának 
98%-át érte el, 2016-ban 102%-át. A környező országok közül Pozsony fejlettsége elképesztő 
gazdasági fejlődést ért el, 12 év alatt 129%-ról 184%-ra nőtt. Magyarország többi 6 régiója is 
előrelépett a fejlettségi szint tekintetében, de mértéke érdemben elmaradt a szlovák régiók 
fejlődésétől. 

 
A gazdasági kilátásokat illetően Magyarországon véget ért az extenzív alapú 

növekedési időszak, intenzív növekedési pályára kell állni, amit csak a versenyképességi 
fordulat biztosíthat. Ezzel ki lehet pótolni a következő EU pénzügyi ciklusban minden 
bizonnyal visszaeső EU-s forrásokat. Az ország legnagyobb gazdasági tartaléka a KKV 
szektor hatékonyságának javítása lehet. Jelenleg a magyar KKV-k hatékonysága 1/3-a a 
németnek, javulásnak tehát bőven van tere. Előretekintve a termelékenység emelkedése 
ugyancsak meghatározó és kulcsfontosságú. 

 
Elnök Úr előadása szerint a globális gazdasági konjunktúra lassan kimerülőben van. A 

bankrendszer Ázsiában és akár Európában is bajba kerülhet. A Brexit miatt fokozott a 
bizonytalanság van az Európai Unióban. A német gazdaságot változó konjunkturális kilátások 
övezik. Az USA politikája nem fog olyan eszkalált állapotot teremteni, ami súlyos, 
beláthatatlan világgazdasági helyzetet idézne elő. Az USA gazdasági magatartása a Kína 
GDP-ben 1-1,5%-os csökkenést idézett elő, mindezek ellenére az ázsiai mamutgazdaság 
továbbra is dinamikus növekedés mutathat.  

 
 
             Dr. Tóth Gergely Ph.D. s.k. 

               a GTTSZ Gazdasági és Külgazdasági Tagozatának elnöke 
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Száznegyvenharmadik előadás és vita:  
 „A 2019/2020-as évek gazdaságának és  

államháztartásának kilátásai” 
 

A GTTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Szervezete, a Pannon Egyetem Nagykanizsai 
Kampusza és a Nagykanizsai Szakképzési Centrum konferenciája. 

(2019. március 19. - Nagykanizsa) 
 
 
A konferencia helyszíne: 
Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 
 
 
A rendezvény programja: 
Köszöntő: DR. TÓTH-KASZÁS NIKOLETTA kampuszigazgató, PEN és JANZSÓ 
ANTAL általános főtitkárhelyettes, GTTSZ  
 
Megnyitó: DÉNES SÁNDOR polgármester, Nagykanizsa MJV 
 
Előadás 
„A 2019/2020-as évek gazdaságának és államháztartásának kilátásai” 
Előadó: DR. KOVÁCS ÁRPÁD egyetemi tanár, a Költségvetési Tanács elnöke 
 
Kérdések, hozzászólások 
 
Zárszó: 
BENE CSABA főigazgató, Nagykanizsai Szakképzési Centrum 
 
 
A Kanizsa TV összefoglaló videója, a konferenciáról készített videó-felvétel és az előadás 
prezentációja megtekinthető a Szövetség www.gttsz.hu honlapján. 
 
 
 

 
 

 
 

 



 7

 

A KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA 
 
 

2019. március 19–én Nagykanizsán került sor a „Hogyan tovább Magyarország az 
Európai Unióban, a globális világban?” c. konferenciára, melynek témája „A 2019/2020-as 
évek gazdaságának és államháztartásának kilátásai”. A konferencia előadója, DR. 
KOVÁCS ÁRPÁD, a Költségvetési Tanács elnöke volt. 

 
 A konferenciának sokadik alkalommal adott otthont a Pannon Egyetem Nagykanizsai 
Kampusza, mely a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége Nyugat-dunántúli 
Regionális Szervezete, és a Nagykanizsai Szakképzési Centrummal közösen szervezte meg a 
rendezvényt. 

 
A rendezvényt DÉNES SÁNDOR Nagykanizsa polgármestere nyitotta meg. A 

konferencia résztvevőit DR. TÓTH-KASZÁS NIKOLETTA, a PEN kampuszigazgatója, és 
JANZSÓ ANTAL, a GTTSZ főtitkárhelyettese köszöntötte.   
 

DR. KOVÁCS ÁRPÁD, a Költségvetési Tanács elnöke elmondta, a jelenlegi 
gazdasági feltételek lehetővé teszik, hogy folytatódjanak az ország által elkezdett programok. 
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nincsenek kockázatok. A kockázatok zöme azonban 
nem belső kockázat, tehát a gazdaság sérülékenysége az utóbbi években csökkent 
Magyarországon. Elsősorban a kockázat az, hogy képesek vagyunk-e az innovációban, 
fejlődésben, a versenyképességben, a hatékonyságban egy újabb fordulatot végrehajtani.  

A mostani kedvező helyzetben a hitelesség, a költségvetési fegyelem, az államadósság 
csökkenésének megkérdőjelezhetetlensége éppen ezért olyan érték, amelyet nem szabad 
figyelmen kívül hagyni. 

Helyesnek nevezte, hogy óvatos gazdaságpolitikával folyamatosan nő a költségvetési 
tartalék, amely az idén mintegy 370 milliárd forint. Szerinte ugyanis kockázatos a világ, 
egyebek mellett a demográfiai helyzet, több állam nagyon magas adóssága, az alacsony 
növekedés miatt. Dél-Európában törékeny a bankrendszer, erősödnek az euroszkeptikus 
hangok, Nagy Britannia Európai Unióból való kilépésének (Brexit) bizonytalansága pedig „a 
lábon lövéssel egyenlő” – sorolta Kovács Árpád. 

Kifejtette, tavaly majdnem 5 százalék volt a gazdasági növekedés, idén és 2020-ban 4 
százalék körül alakulhat, 2021-re pedig 3,5 százalék körül várható. Ezek a mutatók az Európai 
Unió átlagát kétszer-háromszor haladják meg, holott azt is elsősorban a visegrádi országok 
emelik meg, az EU új gazdasági súlypontjaként, erőcentrumaként. 
 

Az előadás végén lehetőség volt kérdéseket feltenni az előadónak. A közel száz fős 
hallgatóság részéről - akik között megtalálhattunk középiskolásokat, egyetemi hallgatókat, és 
helyi vállalkozások képviselőit -  kérdésként felmerült az euró bevezetése, a mikró 
vállalkozások fejlesztési lehetősége, az agrárszektor EU támogatási rendszere. 
 

A sikeres rendezvény BENE CSABA, a Nagykanizsai Szakképzési Centrum 
főigazgatójának zárszavával fejeződött be. 

 
             Mérksz Andor s.k. 

               a GTTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Szervezetének elnöke 
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A 2018. DECEMBERI HÍRLEVÉL 
MEGJELENÉSE ÓTA ELTELT IDŐSZAK 

EGYÉB KONFERENCIÁI 
 

„BIZTONSÁGPIAC 2018-2019”  
VI. KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS  

FEBRUÁR 26-ÁN 
 
A konferencia szervezői: GTTSZ, MRTT, Biztonságpiac Média és Kiadó Kft. 
 
A konferencia helyszíne: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
 
A konferencia fővédnökei:  
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter és DR. BENKŐ TIBOR honvédelmi miniszter  
 
A konferencia védnöke: DR. BALOGH JÁNOS r. vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány 
 
A konferencia társelnökei:  
VALENTA LÁSZLÓ ny. r. dandártábornok, DR. JANZA FRIGYES ny. r. vezérőrnagy és 
RADVÁNYI RÓBERT 
 
A rendezvény programja: 
Megnyitó, köszöntők:  
SZABÓ ISTVÁN honvédelmi államtitkár, DR. KOLTAY ANDRÁS NKE rektor,  
DR. KINCSES ILDIKÓ r. dandártábornok 

Moderátor: DR. JANZA FRIGYES ny. r. vezérőrnagy 

Fókuszpontok az állami szegmensben 2019-ben  
Moderátor: DR. CHRISTIÁN LÁSZLÓ r. ezredes – NKE  
A pódiumbeszélgetés résztvevői  
• ORFK – DR. VERECKEI CSABA r. dandártábornok, B.-A.-Z. megye főkapitánya  
• BM – LAJTÁR JÓZSEF ny. bv. vezérőrnagy 
• BM OKF – DR. BÉRCZI LÁSZLÓ tű. dandártábornok, országos tű. főfelügyelő  
• NKE RTK – DR. habil BODA JÓZSEF ny. nb. vezérőrnagy 
• MLSZ – SAMU ISTVÁN biztonsági igazgató 
 
A hadi- és védelmi ipar jövője  
Moderátor: ZSITNYÁNYI ATTILA – MVSZ  
A pódiumbeszélgetés résztvevői  
• MH MI – FILÓTÁS ISTVÁN dandártábornok 
• BM Heros – RAJNAI ATTILA vezérigazgató  
• HM EI Zrt. – DR. SÁNDOR ZSOLT Elektronikai és I. igazgatóság, igazgató  
• BHE Bonn – DR. KAZI KÁROLY igazgató 
• SERO Int. Kft. – SZABÓ ENDRE igazgató  
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IT-innovációk, adatvédelem, információbiztonsági trendek Magyarországon  
Moderátor: DR. KRASZNAY CSABA – NKE  
A pódiumbeszélgetés résztvevői  
• Robert Bosch – SZŰCS GÁBOR biztonságtechnikai specialista  
• Cyber Services Zrt. – MÁDI-NÁTOR ANETT kiberbiztonsági szakértő  
• NAIH – DR. PÉTERFALVI ATTILA elnök  
• KIBEV – KELETI ARTHUR elnök  
• Justice – DR. BARTÓKI GÖNCZY BALÁZS jogi és pénzügyi igazgató  
 
A biztonság, a megbízói oldal szemszögéből 
Moderátor: BARNA-LÁZÁR ZOLTÁN – Exante  
A pódiumbeszélgetés résztvevői  
• Államkincstár – PROF. DR. MÉSZÁROS JÓZSEF elnök 
• MVM BSZK – DR. HORVÁTH TAMÁS fizikai védelmi és humánbiztonsági igazgató 
• HPE – KEREKES JÓZSEF igazgató  
• T-Systems – NAGY ZOLTÁN csoport biztonsági igazgató  
 
Zárszó: 
VALENTA LÁSZLÓ ny.r. dandártábornok,  
DR. JANZA FRIGYES ny. r. vezérőrnagy és  
RADVÁNYI RÓBERT Biztonságpiac Média és Kiadó Kft. főszerkesztő 
 

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ), a Magyar 
Rendészettudományi Társaság (MRTT) és a Biztonságpiac Kft. immár hatodik alkalommal 
rendezte meg a Biztonságpiac Konferencia és Kiállítást, ahol az állami szervezetek és a 
magánbiztonsági piac meghatározó vezetői értékelték hazánk biztonságának aktuális helyzetét és 
annak különböző aspektusait az elmúlt évek, illetve a 2018-as esztendő eseményeinek tükrében. A 
korábbi konferenciák sikerére és a pozitív szakmai fogadtatására tekintettel a szervezők – a 
GTTSZ, az MRTT és a Biztonságpiac Kft. – a 2018-as konferenciához hasonlóan ismét 
eszmecserére invitálták a biztonsági ágazat és a védelmi ipar szereplőit, valamint az egyes témák 
iránt érdeklődő állami és civil szféra képviselőit. 

 
A VI. Biztonságpiac 2019 konferencián a belügyi és a honvédelmi tárca, a rendőrség, a 

katasztrófavédelem, valamint a magánbiztonsági ágazat vezetői és döntéshozói elemezték az 
elmúlt év magán-, civil és közbiztonsággal kapcsolatos eseményeit, aktuális trendjeit és kilátásait.  
 
A rendezvény összefoglaló videója és az előadásokról készített videó-felvételek megtekinthetőek 
a Szövetség www.gttsz.hu honlapján. 
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BIZTONSÁGPIAC 2019 

„A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti képzései közül a biztonság szakirány na-
gyon sokat fejlődött az elmúlt években és egyfajta sikertörténetnek is nevezhető”- hangzott el az 
intézményben már második alkalommal megrendezett Biztonságpiac című konferencián és kiállí-
táson. A szakmai rendezvényen a belügyi és a honvédelmi tárca, a rendőrség, a katasztrófavéde-
lem, valamint a magánbiztonsági ágazat vezetői és döntéshozói elemezték hazánk biztonságának 
aktuális helyzetét és a legfontosabb szakmai trendeket. 

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége, a Magyar Rendészettudományi 
Társaság és a Biztonságpiac Kft. által szervezett eseményen Szabó István, a honvédelmi tárca 
államtitkára köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy az elmúlt években nagy változások tör-
téntek a világban, különösen a biztonságpolitika területén. Az új, megoldandó kihívások között 
említette az ukrán válságot, a nyugat-balkáni instabilitást, a terrorizmus erősödését és az illegális 
migrációt. „Emellett a technológiai változások is egyre jelentősebben befolyásolják a biztonságot. 
Gondoljunk csak arra, hogy a kibertérben akár egy nap alatt is több száz támadás érhet egy orszá-
got”- fogalmazott Szabó István. A honvédelmi ügyekért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy a 
biztonság egyik legfontosabb záloga az erős Magyar Honvédség, amelyben jól felszerelt, kikép-
zett, motivált katonákra és az őket támogató hátországra van szükség. Elhangzott, hogy a lehető 
legnagyobb mértékben kell csökkenteni a honvédség és a rendvédelmi szervek külföldi beszállí-
tóktól való függőségét. Ennek egyik jó példája a kiskunfélegyházi fegyvergyár, ahol cseh licenc 
alapján gyártanak fegyvereket a honvédelmi és a rendvédelmi szerveknek. Szabó István úgy látja, 
hogy valamennyi, a védelmi iparban érintett szereplő együttműködésére van szükség a jövőben is. 
Az államtitkár szólt a felsőoktatás és a kutatói szféra kiemelkedő szerepéről, amelyet jelez, hogy a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen jól működő magánbiztonsági képzés folyik és az intézmény 
már második alkalommal ad otthont a biztonságpiac konferenciának. 

Koltay András köszöntőjében arról szólt, hogy az egyetem honvédelmi és rendészeti kép-
zései ugyan monopolhelyzetben vannak a felsőoktatásban, de az igények szerint ezeket is folya-
matosan modernizálni, bővíteni kell. „A nálunk végzett hallgatók a magyar állam fennmaradásá-
nak és működtetésének fontos pillérei”- hangsúlyozta az egyetem rektora. Elhangzott, hogy a 21. 
században új biztonsági kockázatokkal kell szembenézni, amelyekkel kapcsolatban egyre nagyobb 
szerep hárul a magánbiztonsági szektorra, amelynek térnyerése nemzetközi tendencia. „A kormá-
nyok rájöttek arra, hogy a rendészeti monopólium szigorú fenntartása mellett bizonyos feladatok, 
különösen egyes háttértevékenységek privatizálhatók és kiszervezhetők, amellyel egyáltalán nem 
csökken a szolgáltatások színvonala”- tette hozzá Koltay András. A rektor szerint érdemes minél 
nagyobb hangsúlyt fektetni a magánbiztonsági és önkormányzati rendészeti kutatásokra, és az 
egyetemi képzésben való megjelenítésükre. „Egyedülálló az, hogy az elmúlt években az állam és 
a magánbiztonsági szektor közös felelősségvállalása eredményeként sikeres együttműködés ala-
kult ki a Rendészettudományi Kar biztonsági szakirányának a támogatására”- fogalmazott az 
egyetemi vezető. 

Kincses Ildikó rendőr dandártábornok beszédében a magánbiztonsági szektor elmúlt há-
rom évtizedes fejlődésére tekintett vissza. A Belügyminisztérium képviseletében elmondta, hogy 
jelenleg mintegy 87 ezer személy- és vagyonőrt, valamint több mint 6600 magánbiztonsági vál-
lalkozást tartanak nyilván az országban. „A rend és a biztonság közös társadalmi érdek, amely 
iránt egyre nagyobb a kereslet. Örömteli, hogy egyre növekszik a biztonsági szakma iránti igény”- 
fogalmazott Kincses Ildikó. 

A konferencián több témában is tartottak kerekasztal-beszélgetést. A Christián László ez-
redes, tanszékvezető által moderált szekcióban a magánbiztonsági tevékenységek állami szektor-
ban való megjelenését elemezték a résztvevők. Az RTK magánbiztonsági és önkormányzati ren-
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dészeti tanszék vezetője elmondta, hogy idén lesz hat éves a tanszékük, amely számos együttmű-
ködést alakított ki a magánbiztonsági piac szereplőivel. „Az egymás tevékenységét kiegészítő, 
támogató, tehermentesítő, költséghatékony és innovatív szakmai megoldásoké a jövő”- fogalma-
zott Christián László. 

Boda József nyugállományú nemzetbiztonsági vezérőrnagy a nemzetbiztonsági szolgála-
tok és a magánbiztonsági cégek közötti egyre szorosabb együttműködésre hívta fel a figyelmet. 
Az RTK volt dékánja külön kiemelte a magánbiztonsági és önkormányzati rendészeti tanszék 
kiváló színvonalú munkáját, aminek az eredményeképpen a biztonság szakirány nagyon sikeres 
képzéssé vált az elmúlt években. Szólt arról is, hogy nagy eredményként könyvelhető el a rendé-
szeti alapképzések időtartamának négy évesre növelése, valamint a mesterképzések beindítása. 
„Utóbbit tervezik a biztonsági szakirányon is”- tette hozzá. 

A kerekasztal-beszélgetésen szó volt a többi között a katasztrófavédelem valamint a bün-
tetés-végrehajtási ágazat és a magánbiztonsági szektor együttműködéséről is. A szakemberek 
emellett a hadi- és védelmi ipar jövőjéről, valamint az adatvédelemről és információbiztonságról 
is tanácskoztak. 

Forrás: NKE 
 
 

A „MINDENNAPI PÉNZÜGYEINK” SORON KÖVETKEZŐ 

KONFERENCIÁJA ÁPRILIS 9-ÉN, BUDAPESTEN 
 
A konferencia helyszíne: 
Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar 
 
A rendezvény programja: 
Megnyitó: 
DR. habil. CSISZÁRIK-KOCSIR ÁGNES egyetemi docens, intézetigazgató, Keleti Károly 
Gazdasági Kar, a rendezvény moderátora 
 
Előadások: 
„Pénzügyi tudatosság”  
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 támogatója: 
Diákhitel Központ Zrt. 

 
A rendezvény közreműködői: 

GTTSZ Ifjúsági Tagozata 
Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar 

Magyar Nemzeti Bank 
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A RENDEZVÉNY ÖSSZEFOGLALÓJA: 
 

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége, a Magyar Nemzeti Bank Oktatási 
Igazgatósága, valamint a Diákhitel Központ Zrt. közreműködésével az Óbudai Egyetem Keleti Károly 
Gazdasági Kara szervezésében április 9-én került sor a „Mindennapi pénzügyeink” címmel a 
konferenciasorozat következő rendezvényére. 
 

A megjelenteket Dr. habil. Lazányi Kornélia egyetemi docens, dékán köszöntötte. 
 

Elsőként Dr. Ferkelt Balázs tanszékvezető, egyetemi docens „Pénzügyi tudatosság” 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. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes egyetemi docens, intézetigazgató – a 
rendezvény moderátora – 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 

 
 

Az előadásokról készített videó-felvételek és a prezentációk megtekinthetőek a Szövetség 
www.gttsz.hu honlapján. 
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A „MINDENNAPI PÉNZÜGYEINK” SORON KÖVETKEZŐ 

KONFERENCIÁJA MÁJUS 8-ÁN, KECSKEMÉTEN 
 
A konferencia helyszíne: 
Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar 
 
A rendezvény programja: 
Megnyitó: 
DR. LAKATOS MÁRIA Ph.D. egyetemi docens, tanszékvezető, Neumann János Egyetem 
Gazdaságtudományi Kar, a rendezvény moderátora 
 
Előadások: 
„Pénzügyi tudatosság”  
Előadó: BOROS SZILÁRD felsőoktatási szakértő, MNB Oktatási Igazgatóság 
„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 Dél-alföldi Regionális Szervezete 
Neumann János Egyetem 

Magyar Nemzeti Bank 
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A RENDEZVÉNY ÖSSZEFOGLALÓJA: 
 

Kecskeméten folytatódott a GTTSZ és a Magyar Nemzeti Bank által életre hívott,  
„Mindennapi pénzügyeink” című rendezvénysorozat, amely Pécs, Gödöllő, és a budapesti 
Óbudai Egyetem után a Neumann János Egyetemen várta a hallgatókat.  
 

A teltházas rendezvény házigazdája Dr. Pázmándi Kinga dékán asszony volt, a 
támogatója pedig a Diákhitel Központ Zrt. A május 8-i rendezvényen három előadás hangzott 
el, Gácsi Roland, az MNB oktatási szakértője a hitelek fajtáival ismertette meg a hallgatókat, 
elmagyarázva, az egyes élethelyzetek más-más igényekhez mért kölcsönöket igényelnek. Az 
esetleges rossz döntések hatásairól, illetve a pénzügyi tudatosság fontosságáról beszélt szintén 
az MNB oktatása szakértője, Boros Szilárd, aki arra hívta fel a figyelmet, időről-időre 
válaszutak elé kerülünk anyagi értelemben is, a rossz döntés pedig – például egy devizahitel 
felvétele – hosszú időre beárnyékolja egy család életkilátásait.  
 

Végül nagy érdeklődés közepette Imre Zita, a Diákhitel Központ Zrt marketing és 
kommunikációs igazgatója a diákhitelről, azok fajtáiról, a felvétel módjáról tartott előadást, 
amely nem volt „mentes” a közbevetett érdeklődő kérdésektől sem. 
 

Az esemény moderátora szervezetünk Dél-Alföldi Regionális szervezetének alelnöke, 
Dr. Lakatos Mária tanszékvezető volt. 

 
                                                                            Dr. Lakatos Mária Ph.D. s.k. 

                                                                           egyetemi docens, tanszékvezető, 
                                                                            Neumann János Egyetem GTK,               

                                                                        a GTTSZ Dél-alföldi Regionális Szervezetének               
                                                                     elnökhelyettese 

 
 
Az előadásokról készített videó-felvételek és a prezentációk megtekinthetőek a Szövetség 
www.gttsz.hu honlapján. 
 
 
 

SZERVEZETI ÉLET 
 

AZ IFJÚSÁGI TAGOZAT 
KÖZÉPISKOLAI SZEKCIÓJÁNAK ÜLÉSEI 

DECEMBER 6-ÁN, JANUÁR 25-ÉN ÉS FEBRUÁR 15-ÉN 

 

2017. május 31-én egy olyan új tagozat alakult meg, mely egy kicsit eltérő módon, el-
sősorban a fiatal tehetségeket megszólító munkába kíván kezdeni. Megalakulásának fő célja-
ként tűzte ki, hogy mind az egyetemeket, mind a középiskolákat bevonja egy olyan tudomá-
nyos életbe, egy olyan tudományos munkába, ahol a tudni, a kutatni vágyó fiataloknak enged 
teret, ahol megmutathatják elhivatottságuk mértékét a tudomány felé. 
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A tagozat nóvum a GTTSZ életében, tekintettel arra, hogy tevékenységében egyszerre 
jelennek meg a tudományterületek neves képviselői és az ún. „tudósjelölt” fiatalok. Ezzel a 
közös munkával mind a GTTSZ, mind pedig a tagozat célja az, hogy a fiatal generációt ösztö-
nözze, szakmailag segítse, hogy ezáltal kiváló tudományos eredmények születhessenek. 

Az Ifjúsági Tagozat megalakulásával a GTTSZ feladatául tűzte ki, hogy egészen a kö-
zépiskola 9. osztályos tanulóitól kezdve az egyetemi hallgatóig bezárva, egyfajta iránymuta-
tást, segítséget adjon a tudomány felé érdeklődők részére. A szakmai fórumok, konferenciák 
interaktív módon vonnák be azon fiatalokat, akik a tudást birtokolják, de esetleg még nem 
érzik azt a magabiztosságot, amivel bátran léphetnek céljaik elérése felé. 

Világunkkal egyetemben változik az emberiség, az ipar, a technológia. Új kihívások, 
ismeretlenek jelennek meg, amit az emberiségnek nem szabad veszni hagyni. Az Ifjúsági ta-
gozat célja, a tudás, a tudomány széles skáláján való átadása a fiatalok részére, kiemelkedő 
tudással rendelkező fiatalok segítségével. 

A GTTSZ Ifjúsági Tagozata 2018. decemberben is kibővített ülést tartott, mely alkal-
mával Tagozatunk 9 középiskolai kiemelkedő tudású tanulóval, mint tagokkal bővült, akik 
ezentúl önkéntesként segítik Szövetségünk munkáját. 

Diákjaink részt vettek az egyetemi nyílt napokon, melyek lehetőséget adnak arra, hogy 
a pályaválasztás előtt álló középiskolai tanulók képet kapjanak arról, hogy milyen lehetősége-
ik vannak; akik pedig már céltudatosan érkeznek, bővebb információt szerezhessenek arról, 
hogy a diploma megszerzéséig milyen akadályokat kell leküzdeni. A nyilvánosság által láto-
gatható előadások és színes programok tették még interaktívabbá ezeket a napokat.  

A tehetséggondozás egyik kiemelt területe a magyar köznevelésnek, amit 
Szövetségünk szintén prioritásként kezel. Közös célunk, hogy a fiatal generációt ösztönözzük, 
szakmailag segítsük, hogy a jövőre nézve kiváló tudományos eredmények születhessenek. 
Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár asszonynál (EMMI) személyesen 
tettük tiszteletünket, és egy tervezetet nyújtottunk be tudományos konferenciák szervezése, 
rendhagyó középiskolai előadások, illetve esetleges szakmai táborok rendszeresítése 
tárgyában. 

A nagy tudós halálának 100. évfordulója alkalmából, Eötvös Lorándnak szentelt em-
lékévhez kapcsolódóan, személyesen bemutatkoztunk, és egy pályázati tervezetet nyújtottunk 
be tudományos konferenciasorozat és dolgozat tárgyában, Pölöskei Gáborné szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár asszonynak (ITM).  

Bízunk benne, hogy az átadott dokumentumokban foglaltak illeszkednek a Kormány 
jelenlegi és jövőbeli programjához és ezáltal egy közös, eredményes munkába kezdhetünk. 

A nyílt napokról szóló beszámolók, illetve az Eötvös Emlékév alkalmából írt publiká-
ció megtekinthető a Szövetség www.gttsz.hu honlapján a Letöltések/Tudósjelölt fiataljaink 
link alatt. 

                                                                                    Gyarmati Annamária s.k. 
a GTTSZ Ifjúsági Tagozatának társelnöke 
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AZ ÜGYVEZETŐ TITKÁRSÁG ÜLÉSE  
JANUÁR 15-ÉN 

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

tanácsadó. Az ügyvezető titkársági ülés határozatképes volt. 
 
Napirend volt: 

 Beszámoló a GTTSZ jelenlegi helyzetéről 
 Javaslat az I. féléves munkaprogramra 
Előadó: Szabó Sándor főtitkár  
 

Az ülésen a főtitkár beszámolt a Szövetség 2018. évi tevékenységéről és a 2019. I. féléves 
munkaprogram-javaslatról. A résztvevők tájékoztatást kaptak a GTTSZ működő, megújítás alatt álló, 
valamint a megalakításra kerülő tagozatairól. 
 

Az ülés résztvevői a tájékoztatókban elhangzottakat egyhangúlag elfogadták és felhatalmazást 
adtak az I. féléves munkaterv Elnökség elé való terjesztésére. 

 
Szabó Sándor s.k. 

GTTSZ főtitkára 

 
A MÉDIA TAGOZAT MEGALAKULÁSA 

JANUÁR 17-ÉN 
 

A Tagozat Kocsis András, Olaszországban élő tévéoperatőr, producer 
kezdeményezésére „Quantum Communication 2.0” program alapján kíván működni, mely egy 
új innovatív kommunikációs módszer, amely kiválóan alkalmas az interneten történő képi, 
elsősorban mozgóképes üzenetek elkészítésére. Ez az új ötvözet egyfajta POLYMEDIA (a 
nyelvek és nyelvezetek harmóniája) egy univerzálisan érthető, üzenetté konstruálható, 
mégpedig digitális formában. 

Jogi tagjainknak és pártolóinknak rendkívül gazdaságos körülmények között biztosítja 
ennek a szisztémának a felhasználását, amely különösen a kis- és középméretű vállalatok 
kommunikációjának adhat lendületet. 

A Tagozat elnöke Kocsis András, az Art Est Production Kft. ügyvezető igazgatója, 
társelnöke Puskás Bence, a WAHED Média Hungary Kft. képviselője. 
 

Szabó Sándor s.k. 
GTTSZ főtitkára 

 

AZ ELNÖKSÉG ÜLÉSE  
FEBRUÁR 20-ÁN 

 
       A GTTSZ Elnöksége plenáris ülést tartott. 
 
Napirend volt: 

 Tájékoztató a GTTSZ jelenlegi helyzetéről és jövőbeni feladatairól 
 A 2019/I. féléves munkaprogram-javaslat elfogadása 
 Az Ellenőrző Bizottsággal kapcsolatos személyi ügyek 
Előadók: Valenta László elnök és Szabó Sándor főtitkár 
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Valenta László elnök üdvözölte a megjelenteket. Tájékoztatást adott a Szövetség előtt álló 2019-

es év feladatairól.  
 
Szabó Sándor főtitkár röviden beszámolt a 2018. évi tevékenységről és a 2019/I. féléves 

munkaprogram-javaslatról. 
 
Az ülés résztvevői a tájékoztatóban elhangzottakat egyhangúlag elfogadták és felhatalmazást adtak 

a 2019/I. féléves munkaterv végrehajtására.  
 
Valenta László elnök úr bejelentette, hogy Lengyel Tibor úr, az Ellenőrző Bizottság eddigi 

elnökének 2018. augusztus 15-i sajnálatos elhalálozása miatt elfogadásra ajánlja megbízott EB 
elnöknek Dobos Lászlóné asszonyt, az EB eddigi tagját (csoportvezető, Budapest Főváros V. kerület 
Önkormányzata, Belső Ellenőrzés), míg új EB tagnak Dr. Tóth László Ph.D. közgazdász urat 
(főigazgató-helyettes, Országos Vízügyi Főigazgatóság). 

Az Elnökség a nevezett személyek megbízásával egyhangúlag egyetértett, megválasztásukat 
javasolja a közgyűlésnek. 
 

Végezetül Valenta László elnök sok sikert kívánt. 
 

Valenta László s.k.    Szabó Sándor s.k. 
            elnök              főtitkár 
 

A HON- ÉS RENDVÉDELMI/RENDÉSZETI 
SZERVEK TAGOZATÁNAK KIBŐVÍTETT 

ELNÖKSÉGI ÜLÉSE MÁRCIUS 27-ÉN  
 

A GTTSZ Hon-és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozata Kopasz Jenő ny. 
dandártábornok elnökletével tartotta soron következő kibővített elnökségi ülését a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal székházában. 

 
Házigazda Dr. Sors László, a Pénzügyminisztérium, a NAV-ot felügyelő államtitkára volt. 
 
Az ülésen az adóügyi és rendészeti szakfőigazgatók, valamint a bűnügyi főigazgató 

tájékoztatta a jelenlevőket a szakmai területek struktúrájáról, tevékenységükről és jövőbeni 
feladataikról. 

 
A tájékoztatók után az előadók a felmerülő kérdésekre válaszoltak. Az ülésen bemutatkoztak a 

Tagozatban résztvevő szervezetek – az Elnökségbe delegált – új képviselői is. 
                                                                       Virágh István s.k. 
                                                                                   a Tagozat titkára 
 

AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜLÉSE  
ÁPRILIS 25-ÉN 

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

könyvelője. 
 
Napirend volt:   

 A Szövetség jelenlegi gazdasági-pénzügyi helyzete 
 „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági 

melléklete (PK-442)” című anyag áttekintése 
 A MTESZ felé fennálló kötelezettségből 1.018.926,- Ft. összegben történő leírás 
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A tárgyban említett anyag az alábbi jogszabályok alapján készült: 

 az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

 a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 
2011. évi CLXXXI. törvény 

 
A GTTSZ Ellenőrző Bizottsága megvizsgálta a beterjesztett PK-442. számú nyomtatványban foglalt 

számviteli és közhasznúsági adatokat tartalmazó – a 2019. évi beszámoló közgyűlés elé terjesztendő – 
anyagot.  

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

elnökség, valamint a közgyűlés részére elfogadásra javasolja. 
 
A GTTSZ tartozása a MTESZ felé több éve a mérlegben, mint fizetési kötelezettség szerepel. A 

könyvelés tájékoztatása alapján az EB a MTESZ felé fennálló kötelezettségből 1.018.926,- Ft., azaz 
Egymilliótizennyolcezerkilencszázhuszonhat forint összeget leírásra javasol. Fentiek alapján felkéri a 
GTTSZ főtitkárát, hogy a könyvelés felé a szükséges engedélyt megadja. 

 
         Dobos Lászlóné s.k. 

az Ellenőrző Bizottság mb. elnöke 
 

AZ ELNÖKSÉG ÜLÉSE ÁPRILIS 29-ÉN 
 
Az ülésen a GTTSZ elnökségének tagjai vettek részt (elnök, elnökhelyettesek, főtitkár, Ellenőrző Bizottság 
elnöke). Az elnökségi ülés határozatképes volt. 
 
Napirend volt:   

 A májusi beszámoló Közgyűlés napirendjének elfogadtatása; 
 „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági 

melléklete (PK-442)” című anyag áttekintése és jóváhagyása 
Előadók: VALENTA LÁSZLÓ elnök és SZABÓ SÁNDOR főtitkár 

 
A tárgyban említett anyag az alábbi jogszabályok alapján készült: 

 az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

 a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 
2011. évi CLXXXI. törvény 

 
Az Elnökség egyhangúlag megszavazta a május 21-én megrendezendő beszámoló Közgyűlés napirendi 

pontjait. 
 

A GTTSZ Ellenőrző Bizottsága április 25-i ülésén megvizsgálta a beterjesztett PK-442. számú 
nyomtatványban foglalt számviteli és közhasznúsági adatokat tartalmazó – a 2019. évi beszámoló 
közgyűlés elé terjesztendő – anyagot. Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az anyag megfelel a 
törvényi előírásoknak, és azt az elnökség, valamint a közgyűlés részére elfogadásra javasolta. 

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

jóváhagyólag tudomásul vette és megbízta Szabó Sándor főtitkár urat, hogy a döntést terjessze a május 21-
én tartandó éves beszámoló közgyűlés elé, elfogadásra. 

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

            elnök              főtitkár 
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HÍREK 
SZAKMAI MEGBESZÉLÉSEK 

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

 2018. december 14-én SZALAY-BOBROVNICZKY VINCE úrnak, a Miniszterelnökség civil és 
társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárának bemutatták Szövetségünk struktúráját, 
tevékenységét és további terveit. Elhangzott, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan, további 
konferenciákat szervezne Szövetségünk a civil szervezetek NER-ben elfoglalt helyzetéről és 
terveiről. A kormány által tervezett civil törvény módosításával kapcsolatban, igény esetén 
Szövetségünk megfelelő szakembereinek bevonásával véleményezné azt. 

 2019. január 22-én NOVÁK KATALIN asszonnyal, az EMMI család- és ifjúságügyért felelős  
államtitkárával való találkozás során beszámoltak a kormány stratégiájában szereplő család és 
ifjúság-támogatási rendszert segítő terveinkről. Ugyancsak, a kormány pénzügyi tudatosságot segítő 
stratégiájához kapcsolódva, a középiskolások és egyetemi hallgatók részére szervezett 
konferenciáinkról is tájékoztatták az államtitkár asszonyt. Kérték továbbá véleményét Szövetségünk 
által, a természettudományok különböző szakterületein országosan kezdeményezett „önképző” 
csoportok létrehozásával kapcsolatban. Kérték véleményét és egyben lehetőség szerinti támogatását 
is a 2019. évi Eötvös 100 Emlékévhez kapcsolódó országos rendezvényeink megszervezéséhez, 
melyre előadóként ismert szakembereket kívánnánk bevonni. 

 
 Február 14-én főtitkár úr megbeszélést folytatott DR. DUBÉCZI ZOLTÁN MNB főtanácsadó 

úrral. Jelezte neki, hogy a GTTSZ ebben az évben is jelentkezik úgy a PADS, mint a PADE 
pályázataira. Átbeszélték az elmúlt évekhez képest változó előírásokat és várható feltételeket. 
Pályázatainknál Szövetségünk a továbbiakban a gazdasági szakterületeket kívánja figyelembe 
venni, az adott területeken jártas szakemberei bevonásával. 

 Február 18-án PÖLÖSKEI GÁBORNÉ, az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára adott lehetőséget a GTTSZ 
bemutatkozására. A megbeszélés során kiemelte a kormány szándékát a magyarországi technikus 
képzés fejlesztéséről. E területen szívesen venné Szövetségünk oktatási szakembereinek 
véleményezését, támogatását. A közeljövőben a GTTSZ felkészülne az Eötvös 100 Emlékév méltó 
ünneplésére, több városban megrendezendő konferenciáival. Helyettes államtitkár asszony bátorítva 
a terveket, konkrét anyagot vár Szövetségünktől. 

 Február 25-én Valenta László elnök és Beke József elnöki tanácsadó látogatást tett a Paks II. 
Atomerőmű Zrt., valamint a MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatóinál, és tárgyalásokat 
folytattak a jövő feladatairól, a GTTSZ és az Atomerőművek további együttműködéseiről, az 
atomenergia társadalmi elfogadottsága biztosítása érdekében. 

 
 Február 26-án főtitkár úr találkozott DR. GÁTI JÓZSEF úrral, az Óbudai Egyetem általános 

rektorhelyettesével, a két szervezet között érvényes Együttműködési Megállapodás megújítása 
érdekében. Professzor úr támogatva ezt, vállalta a megújítandó szerződés segítését és ennek 
előkészítését. 

 Február 28-án főtitkár úr megbeszélést folytatott DR. SZATMÁRI PÉTER úrral, a Milton 
Friedman Egyetem rektorával. A megbeszélés eredménye alapján a Pécsi Tudományegyetemmel 
létrejött, illetve az egri Eszterházy Károly Egyetemmel aláírás előtt álló szakmai szerződésekben 
foglaltak alapján folytatja tevékenységét az egyetemeken.  

        Elek Zsuzsa s.k. 
a GTTSZ főtitkárhelyettese 
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PÁLYÁZATOK 
 

A GTTSZ ez év januárjától eddig öt pályázatot nyújtott be különféle szervekhez, 
melyek elbírálás alatt vannak:  

- a Nemzeti Együttműködési Alap „Civil szervezetek működésének biztosítására, vagy 
szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont 
támogatás 2019” pályázati kiírására, 

- a Nemzeti Együttműködési Alap egyedi támogatására, 
- a Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata „2019. évi 

Civil Működési Pályázat” kiírására, 
- a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának egyházak, 

társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására fordítható pályázatára és  
– az Agárminisztérium „Zöld Forrás 2019.” évi pályázati felhívására. 
 

SORON KÖVETKEZŐ RENDEZVÉNY 
 
A GTTSZ Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozatának országos éves 
konferenciája, 
„Hogyan tovább Magyarország? Védelem és Biztonság” címmel. 
A konferencia időpontja: 2019. május 22. (szerda) 11.00 – 13.00 óráig 
Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 
II. emeleti konferenciaterem (1051 Budapest V., Arany János u. 1.) 
Előadások: 
„Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program” 
Előadó: DR. BENKŐ TIBOR honvédelmi miniszter 
„Világpolitikai körkép” 
Előadó: DR. habil KIS-BENEDEK JÓZSEF Ph.D.   
ny. ezredes, egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
 

RENDEZVÉNYEKEN VALÓ KÉPVISELET 
 
Az SZVT Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság és a Műszakiak Bolyai Köre 
szervezésében 2018. november 29-én egyeztető megbeszélésre került sor a volt MTESZ 
tagszervezetekkel. A megbeszélés célja: a volt MTESZ tagszervezetek körébe egy laza 
együttműködés megszervezése a közös érdekek hatékonyabb védelme érdekében, egymás 
szakmai munkájának, programjának megismerése, megismertetése. 
 
 
Országos Innovációs Fórum 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal 2019. február 5. és március 6. között országos, 25 helyszínen 
megvalósuló konzultációt tartott a helyi és térségi vállalkozások, tudásközpontok és szakmai 
szervezetek bevonásával, több mint 2800 résztvevővel. Az összes megyét érintő, széles körű 
összefogással létrejövő rendezvénysorozat célja volt Magyarország újjászerveződő innovációs 
ökoszisztémájának megalapozása és a megújuló KFI rendszerrel, pályázatokkal kapcsolatban 
felmerülő javaslatok, igények felmérése. Az előadásokat követő workshopokon közel 
hatszázan vettek részt, hogy részletekbe menően is értékeljék a kutatás-fejlesztési és 
innovációs pályázati konstrukciókat, illetve megfogalmazzák konkrét javaslataikat. 
A zárórendezvényre 2019. március 6-án, a Budapesti Corvinus Egyetemen került sor. 
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A minden megyét érintő, széles körű összefogással megvalósult rendezvénysorozaton – 
melynek kiemelt szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – a Minisztérium és 
az NKFI Hivatal szakértői mellett előadást tartottak a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a 
Bay Zoltán Kutatóintézet, a HM Modernizációs Intézet, valamint 19 egyetem és 25 
szakképzési centrum képviselői is. 

 

 
A Magyar Hadtudományi Társaság 2019. március 22-én tartotta tisztújító küldöttgyűlését 
a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus dísztermében. 
Titkos szavazással megválasztották a társaság új tisztségviselőit. 
A Társaság új elnöke: Prof. Dr. Szenes Zoltán, alelnöke: Dr. Hegedüs Henrik 
A küldöttközgyűlés köszönetét fejezte ki Tömböl László leköszönő elnöknek, továbbá a 
leköszönő intéző bizottsági tisztségviselőknek és tagoknak.  
 
 
A Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány és a Magyar Nemzeti Bank Oktatási és 
Tudományos Kör Egyesület (MNB Oktatási Klub) 2019. március 28-án, a Bölcs Vár 
Kávézójában rendezte meg a „PADE Lectures – Felsőoktatási Ranking workshop” című 
szakmai előadását. 
A hazai felsőoktatás versenyképességének javításához az MNB, illetve alapítványai, a Pallas 
Athéné Alapítványok is hozzá kívánnak járulni. Az alapítványok konferenciák és workshop 
szervezésével, ősztől pedig támogatói programokkal, pályázati forrásokkal segítik az egyete-
mek munkáját. A támogatások rendszerét és feltételeit a felsőoktatási intézményekkel egyez-
tetve, azokkal közösen alakítják ki az alapítványok – mondta el Dr. Dubéczi Zoltán, a Pallas 
Athéné Domus Educationis (PADE) Alapítvány kuratóriumának elnöke. 
Előadásokat tartottak: Nicolas Cletz, a felsőoktatási rangsorokat készítő Times Higher Educa-
tion (THE) regionális igazgatója, Fábri György, az ELTE Pedagógia és Pszichológiai Kará-
nak PhD habilitált egyetemi docense és Kováts Gergely Ferenc, a Budapesti Corvinus Egye-
tem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központ igazgatója. 
 
 

Eötvös Loránd fizikus halálának 100. évfordulója alkalmából Áder János köztársasági 
elnök fővédnökségével ünnepséget rendeztek 2019. április 8-án a Magyar Tudományos 
Akadémia (MTA) székházában.  

Az UNESCO-val együttműködésben szervezett megemlékezésen köszöntő beszédeket 
mondtak: Lovász László házigazda, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Kásler 
Miklós, az emberi erőforrások minisztere nevében Szarka László, az Eötvös 100 koordinációs 
testület elnöke, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, valamint Borhy 
László, az ELTE rektora. 

Ezt követően Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke 
tartott előadást „Kutatás-fejlesztés-innovációs és az eötvösi életmű” címmel. 

Az emléknap keretében a Magyar Nemzeti Bank emlékérméket, a Magyar Posta 
emlékbélyeget bocsátott ki. Délután az akadémián az ismeretterjesztő program keretében az 
„Eötvös Loránd, a tudós” szekcióban az Eötvös-féle tudományterületeken elért mai magyar 
eredményeket összegezték az előadók, majd bemutatták Eötvös Lorándot a tehetségek 
felkarolóját, a turistát-hegymászót, a sportszervezőt. A hétfői emléknap filmvetítéssel zárult 
az akadémián. 
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A Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége (TESZ) Országos Elnökségének 
szervezésében, civil szakmai tanácskozás lebonyolítására került sor 2019. április 12-én a 
TESZ Győr-Moson Sopron Megyei Szövetségének Székházában. 
Napirend volt: 

- Az Európai Parlamenti képviselő választás civil szakmai feladatai. 
Előadó: Barabás Miklós, az Európa Ház igazgatója, vitavezető: Molnár György, a TESZ 
elnöke. 

- A 2019. évi önkormányzati választásokkal összefüggő civil szervezeti feladatok 
megvitatása. 

Előadó és vitavezető: Molnár György, a TESZ elnöke. 
 
 
A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola 2019. május 9-én lakáspolitikai témájú konferenciát 
szervezett abból az alkalomból, hogy hamarosan élesedik a kormány legújabb demográfiai 
programja, amelynek egyes elemei - mint például a kibővített csok - lakáspolitikaként is 
értelmezhetők. 
A konferencia védnöke Dr. Bajkai István országgyűlési képviselő volt. 
Az eseményre nagyon különböző hátterű szakértőket hívtak meg, az előadók skálája aktív 
politikusoktól kezdve kutatókon és tanárokon át ingatlanszakmai szereplőkig bezárólag 
terjedt.  
A konferencián bejelentésre került, hogy a WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA idén 
nyáron - az ágazat megnövekedett igényeire reagálva - elindítja új szakirányú továbbképzését. 
Az Ingatlangazdálkodási szakember szakirányú továbbképzés olyan szakemberek képzését 
tűzte ki célul, akik az elsajátított ismeretek birtokában, nemzetközi szinten is meg fognak fe-
lelni az ingatlangazdaság pénzügyi-gazdasági vezetői követelményeinek (EU követelmé-
nyek). 
 
 
Versenyképesség 2019.  - Elektromobilitás, pénzügyi innováció és digitális diplomácia 
konferencia a Milton Friedman Egyetemen 2019. május 10-én. 
Ezúttal a versenyképesség kapcsán az elektromobilitás, a pénzügyi innováció és a digitális 
diplomácia mellett az oktatás és a tudásmenedzsement aktuális kihívásainak, valamint össze-
függéseinek megvitatására készültek a téma elismert kormányzati, gazdasági szakértőivel és a 
tudomány képviselőivel. 
A konferenciát Szatmári Péter rektor nyitotta meg, a tudományos ülésszak résztvevőit Bárt-
fai –Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter köszöntötte.  
Meghívott plenáris előadók voltak: Kóbor György, a Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-
vezérigazgatója, Fáykiss Péter, a Magyar Nemzeti Bank Makroprudenciális igazgatóságnak 
vezetője, Hegedűs Éva, a Gránit bank elnök-vezérigazgatója és Vörös-Gubicza Zsanett, a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oktatási és képzési igazgatója. 
A konferencia védnöke a Magyar Villamos Művek Zrt. és a Gránit Bank volt. 
A konferencia szünetében sor került egy stratégiai megállapodás aláírására a Milton Friedman 
Egyetem  
és a Magyar Villamos Művek Zrt. között. 
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KÖNYVBEMUTATÓ 

 
Kroó Norbert:  

A TUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA FORRADALMA A 21. SZÁZADBAN  
 

2019. április 15-én a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának konferenciaterme adott 
helyszínt Kroó Professzor új könyvének ünnepélyes bemutatójának.  
Professzor Úr ismét egy nagyon izgalmas témát dolgozott fel, mely jelen társadalmunk 
aktuális problémáira is rávilágított. A tudomány, technológia az emberi értelem fejlődése, 
mennyire halad együtt, hová tart a világ.   

  
A könyvben részletes bemutatásra 
kerül a miniatürizálási trend miatt 
fontosabbá váló nanotechnológia, 
ezen belül az optika, ami elsősorban 
a plazmonikában csúcsosodik ki.   
A kis méretek tartományában pedig 
a kvantummechanika és annak 
hatása a technológiákra kerül 
kiemelésre.  
A könyv számos érdekességet, 
elméletet tudományos tényeket 
tartalmaz napjaink rohamosan 
fejlődő tudományáról, 
technológiájáról és az ezekkel 
kapcsolatos összefüggésekről 
 
 
 

 
Professzor Úr szavait idézve: 
„A kvantummechanika nemcsak a technológiákra, hanem a biológia, sőt a társadalmi 
folyamatainkra is nagy hatást gyakorol, s ez egyre nyilvánvalóbb! 
Az Olvasóknak a mától holnapig vezető úton pedig, intellektuális élmények sorát kívánom!”  

(Kroó Norbert, fizikus)  
 
 
 
                    Megtiszteltetés volt jelen lenni a hallgatóság között  
                    és elsők között kézben tartani ezt a nagyszerű írást.  
 

                             Gyarmati Annamária 
                                     társelnök 

                GTTSZ Ifjúsági Tagozat 
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TUDOMÁNYOS MELLÉKLET 
 

Piacosítani kell a közoktatást
Kopátsy Sándor 

2018.11.23. 
 
Az elmúlt ötven évben százszor többet fejlődtek az oktatás technikai feltételei, mint az oktatás 
eredménye, ha nem azt nézzük, hogyan nő az iskolázottság, hanem hogyan javult annak eredménye. 
A Világbank legutóbbi felmérése szerint a Szaharától délre lévő államokban a 9 éves gyerekek ugyan 
iskolába jártak, de a felük nem tud egy szót, három negyedük egy mondatot elolvasni. ennek a fő oka, 
hogy a tanítók 7 százaléka a feladatára eleve alkalmatlan. 
A térség államai ugyan biztosítják az iskolába járást, a gyerekek ugyan járnak is az iskolába, de az 
eredmény katasztrofális, annak ellenére, hogy a tanítók a nagyon szegény és elmaradott Szahara 
alatti afrikai országokban viszonylag jól vannak megfizetve, az ország egy főre jutó nemzeti 
jövedelmének négyszeresét kapják. Ezzel szemben az OECD országokban ez az arány 75-150 
százalék között mozog. A dél-afrikai pedagógusok politikai súlya pedig sokkal nagyobb, mint az 
oktatási teljesítményük. 
Húsz éve először találkoztam azzal, hogy az elmaradt országokban gyorsabban nő a piacosított 
képzés, mint az állami közoktatás. 
Ez hívta fel a figyelmemet arra, hogy a művészek és a sportolók képzése már az ókorban is piacos 
volt. Ezeket a saját, mér felismert képességük fejlesztése, nem a hatalom szolgálatára nevelték, a 
tanulók pedig a teljesítményüknek megfelelően érvényesültek. Az iskolázásuk eleve a 
képességükhöz igazodott, annak egyetlen szempontja a képességük volt. Ennek következtében 
minden tanulócsoport képesség tekintetében homogén volt. A piac pedig minden művészt és 
sportolót teljesítménye arányában fizette.  
A világon járva szinte mindenütt az tapasztaltam, hogy hazámról legtöbben azt tudják, hogy hatvan 
éve arany labdarúgó csapata volt. Puskás nevét messze többen ismerik még ma is, mint bármelyik 
nagy politikusunkét. Jelenleg pedig a legismertebb személy egy úszónk, Hosszú Katinka. Talán nála 
ma senki sem függetlenebb a politikai hatalomtól. 
Arra is kevesen gondolnak, hogy mi a zenénkben vagyunk a legrangosabbak. Ezt elsősorban nem 
Lisztnek, hanem Bartóknak és Kodálynak köszönhetjük. Az elmúlt száz évben a politikusainak 
szinte minden rendszert kipróbáltak, de a két zeneszerzőnek a hatása ettől függetlenül élve maradt. 
Ezért élvezem jelenleg a magyar televízió zenei virtuózokat feltáró versenyét. Ez a legjobb 
bizonyítéka annak, hogy a művészek és sporttolók képzésében a világ élvonalában vagyunk, 
ugyanakkor a közoktatásunk hasonló eredményekkel nem dicsekedhet. Sajnos, a magyar 
közoktatás a kormányok változásaitól függetlenül, a konzervatív pedagógusok uralma alatt működik. 
Miért voltak olyan jók a két háború között a középiskolák? 
Azért, mert a fiúk az úri középosztályból, a zsidóságból, és a falusi gyerekek felső egyetlen 
százalékából verbuválódtak. A lányok pedig ennek harmadából. Somogy megyében évente négy fiú, 
és egyetlen leányosztály érettségizett. Ekkora szelekció tanítása ma is kiemelkedő eredményekkel 
működne, szerencsére, jelenleg hússzor többen végeznek középszinten. Senki nem gondol arra, hogy 
milyen volna ma az olyan középiskola, amiben a korosztályból a táradalom csak huszad annyit 
szelektált volna.  
Egy ilyen szelekció az egyetemek teljesítésére is magyarázatot adna arra, miért sokkal alacsonyabb a 
színvonaluk. 
Pedagógiai tapasztalatim alapján állítom, hogy az oktatás eredménye százszor jobban függ attól, 
kiket tanítanak, mint attól, milyenek a tanárok. A legtöbb zseni esetében nem is keressük, kik 
tanították. József Attila nem azért lett nagy költő, mert jó tanárai voltak. Azok értették meg a 
legkevésbé. 
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Azt, hogy miért került ki annyi híres ember a Pápai, vagy a Sárospataki Kollégiumból, csak véletlenül 
tanultam meg. A kálvinista községekben minden tízedik faluból egynek a tanítóját rektornak hívták, és 
az volt a kötelessége, hogy a körzete tíz iskolájából válasszon egy, esetleg két diákot, akiket az utolsó 
évben maga tanított. Ezek kerültek aztán a két kollégiumba. Még találkoztam egy ilyen nyugdíjas 
rektorral, aki azzal dicsekedett, hogy hány híres ember került ki az általa választott diákok közül. Arról 
megfeledkezett, hogy évente háromszáz fiúból a legjobb közül sok sikeres lesz. 
Pedig ma sokkal könnyebb felismerni, megtalálni a tehetséget, mint száz éve. Jelenleg szinte 
minden tízévesek között van olyan, aki a tanárjánál jobban bánik a mobil telefonnal. Örömmel 
venném, ha bevezetnék, hogy a legügyesebb mobiltelefonos vállalja néhány osztálytársa betanítását és 
jutalmat is lapon érte. Ezen a téren nem lehetünk elég gyorsak. Éppen annak az írásnak az 
elindítójában olvasom, hogy Kenyában az utóbbi három évben 27 százalékról 55 százalékra nőtt az 
árammal rendelkezők családok aránya. A többségük a napelemes áramellátásra tért rá. Márpedig 
felmérhetetlen hatása lesz annak, hogy gyerekfejjel szoknak hozzá a mobil telefonhoz, és televízióban 
láthatják a világot. 
A menekültek előzetes szelekció nélküli befogadásnak ugyan ellene vagyok, de megdöbbentett, hogy 
ezek a képzeten, munkára alig fogható fiataloknak nemcsak mobil telefonjuk, de hitelkártyájuk is van. 
Nagyon bátornak kell lenni annak, aki ma meg tudja mondani, milyen tájékozott lesz ötven év múlva 
az elmaradt társadalmak fiatalsága. Nekem ötven éve fogalmam sem volt arról, hova jutottunk máig.  
 

A Trianonban legtöbbet vesztetteken kell segíteni 
Harari 

Kopátsy Sándor 
2019.02.17. 

 
Diákkorom óta meggyőződésem, hogy a megmaradt Magyarország lakói Trianon óta jobban 
élnek, mint ahogyan élnének az egész Kárpát Medencét uraló országban. Ez azért nem vált száz 
év alatt is köztudottá, mert senki nem mérte fel, hogy a jelenlegi nemzeti határok között hol jártak 
jobban a magyarok. A jelenlegi kormánypolitika ugyan igyekszik a határon túli magyar etnikumok 
érdekét szolgálni, de csak úgy, hogy a határon túl került magyarság őrizhesse meg a magyarságát 
akkor is, ha ez azt jelenti számukra, hogy vállalják nemcsak az etnikai elnyomatást, de a 
nagyobb szegénységet is. Az még senkinek nem jutott eszébe, vagy nem volt bátorsága hozzá, hogy 
feltárja a határainkon túlélő magyarok tényleges és várható szabadságát és jövőjét. 
Az még Ady Endrének sem jutott az eszébe, hogy azok a magyaroknak az útódai élnek ma a 
legjobban, akik Észak-Amerikába, Ausztráliába és Új-Zélandra vándoroltak. Arra nem gondolt 
senki, hogy ezek kivándorlása, az ország lakosságának a csökkenését jelentette, ami javított a 
Magyarországon maradók helyzetén. Ez a földreform megvalósítás során vált egyértelművé 
számomra. Még kevesebb föld, és kevesebb ipari munkaalkalom jutott volna az ország lakosságának, 
ha sokan nem veszik a bátorságot, és kivándorolnak a négy volt brit gyarmatra, illetve annak 
utódállamaiba.  
Még azt sem írták le az európai történészek, hogy Amerika és Óceánia felfedezésének 
köszönhette a túlnépesedett Nyugat-Európa, hogy a 20. század második felében térségében 
létrejöhettek a jóléti államok. Jelenleg a világ tíz legfejlettebb, leggazdagabb társadalma négy kis 
európai nemzetállam, Norvégia, Dándia, Svédország, Finnország, Svájc és Hollandia, valamint a négy 
amerikai és óceániai volt brit gyarmat, Észak-Amerika, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland. A hat 
európai, viszonylag kis lakosságú nemzeti állam azért lehetett a leggazdagabb Európában, mert 
azokból vándoroltak ki aránylag a legtöbben, és ezzel megszűnt a túlnépesedésük. Ez alól az 
egyetlen viszonylag jelentős gyarmattartó Hollandia a kivétel, de ennek meg az élettere volt a legjobb 
adottságú. 
 
A Kárpát Medencében élő magyarság sorsának alakulása. 
Trianon után száz évvel még mindig azon siránkozunk, hogy elveztettük az országunk kétharmadát, de 
azt még nem tártuk fel, hogy az ország húszmillió lakói, köztük a magyarok hol, hogyan jártak.  
Egyértelműen a Burgenlandon élő magyarság járt nagyon jól. Jelenleg háromszor jobban élnek, 
mint a nyugat-dunántúli megyék magyar lakossága. Az sem jutott eszébe senkinek, hogy Sopron 
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ugyan a Trianoni Szerződés alapján Ausztriához került, de a lakosság többsége, élükön a 
Selmecbányáról oda menekült diákokkal, a Magyarországhoz maradásra szavazott. Ezért megkapta a 
leghűségesebb magyar város címet. Azt azonban elhallgatjuk, hogy az óta Bécsújhely háromszor 
gazdagabb lett, mint Sopron. 
A Szlovákiához csatolt magyarság anyagi sorsa alig lett rosszabb, mind a Duna déli partján 
marad magyaroké. Ugyanakkor ők nemcsak jobban, de egy a Horthy rendszernél sokkal 
demokratikusabb országban élhettek. Máig nem akad magyar történész, aki bevallaná, hogy a két 
háború közti Csehszlovákia magasan előttünk állt mind anyagi, mind politikai tekintetben. Azt is 
megélhettem, hogy a Benes-dekrétum alapján Baranyába települt magyarok az ottani falusi magyar 
lakosságánál jobban szerepeltek. Az önálló állammá vált Szlovákia ma is tartja velünk a versenyt, 
sőt ott az egy lakosra jutó jövedelem tíz százalékkal magasabb annak ellenére, hogy Trianon 
előtt a lakosság többségét jelentő szlovákok a magyaroknál sokkal szegényebbek voltak. Nem is 
beszélve később az Ukrajnához került Kárpátalján élőkhöz. 
A Jugoszláviához került országrészeken magyar többség csak a Bácskában volt. Horvátország 
önállósága és viszonylagos fejlettsége sokkal nagyobb lett, mint Magyarország része idején. A Bácska 
és a Bánát sorsát a magyar történészek elhallgatják. Az 1847-es népszámlálás adatai azonban 
egyértelműen bizonyítják, hogy 1848-ig az osztrák Hadügy Minisztérium alatt működő 
Határőrvidék a Kárpát Medence legfejlettebb, leggazdagabb és legiskolázottabb térsége volt.  
A Tito vezette kommunista Jugoszlávia viszont példás, soketnikumú ország lett, mind a Trianon előtti 
Magyarországhoz, mind a sztálinista Szovjetunióhoz képest. Ez a bolsevik ország sokat köszönhetett 
annak is, hogy a dolgozói számára a Nyugatnémet Szövetségi köztársaságban a munkavállalást 
lehetségesé tette. Bácskában nem találkoztam a magyar etnikum elnyomásával eltekintve attól, hogy 
Tito győzelme után az ott élő magyarsággal durván leszámoltak a Horthy rendszerben történekért. 
Romániához került a legnagyobb magyar etnikum, ami vitathatatlanul a megmaradt 
Magyarország mögött kullog. A Székelyföld, mint magyar etnikum, megmaradt, de a jövője 
reménytelen. Ez akkor is tény, ha tilos bevallani. Még tilosabb az is elismerni, hogy a Trianon előtti 
Erdélyben a románok helyzete sokkal mostohább volt, mint jelenleg az ott maradt magyarságé. 
Máig nem akadt egyetlen magyar politikus és történész sem, aki ezt bevallaná. Erdélyben a szórvány 
magyarság létszáma nagyon lecsökkent. Ezek jövője reménytelen még akkor is, ha nem szegényebbek, 
mint a románok. 
Az Ukrajnához került a Kárpátalja mintegy 150 ezer magyar lakosságának a sorsa a 
legreménytelenebb. Nemcsak a magyarságé, de Ukrajna egészé is. 
A jelenlegi magyar kormány ezeket a tényeket nem veszi tudomásul, és megelégszik azzal, hogy 
osztogatja az elszakadt magyarság számára a kettős állampolgárságot. Olyant, ami nem ér 
semmit azoknak, akik az anyaországukhoz viszonyítva egyre nagyobb szegénységre vannak 
kárhoztatva. 
 
A gyermekvállalás támogatása. 
Ha van a második világháború utáni az európai és benne a magyar történelemnek tanulsága, az 
hogy megállt a népszaporulat. Az osztálytársadalmak azért kényszerültek a lakosság többségének 
kizsákmányolására, az embert és vagyont pusztító háborúzásra és a tudásvágyunk üldözésére, mert a 
lakosság nem volt képes a gyermekvállalását csökkenteni. A termelő munkájából élő homo sapiens 
is olyan faj volt, aminek az ösztönös szaporasága a 25 éves várható életkor mellett biztosította a 
létszáma fenntartását. A gyűjtögetésről a termelésre tért fajunk várható életkora azonnal elkezdett 
hosszabbodni. Ennek következtében túlnépesedő fajjá váltunk. Harari ugyan meggyőzően 
bizonyítja, hogy a termelésre épült homo sapiens tízezer év alatt nemcsak a saját, de 
háziállatainak a létszámát is ezerszerese növelte. Azt azonban ő sem veti fel, hogy az 
osztálytársadalmakban élő ember még ennél is jobban szaporodott volna, ha nem lettek volna a 
többség nyomorát fokozó elvonások, nem lettek volna embert és vagyont pusztító háborúk, és nem 
üldözték volna a tudásvágyat. Ezek nélkül néhány generáció után a túlnépesedés szétrobbantotta volna 
az osztálytársadalmakat. Egyetlen társadalomtudósnak sem jutott az eszébe, mi lett volna, ha a 
lakosság többsége nincs kizsákmányolva, azaz éhezésre ítélve, ha nincsenek háborúk, és nem üldözik 
a tudásvágyat. Ez Marxnak sem jutott az eszébe. 
A Homo sapiens nemi ösztöne annyi utódot adott, amennyi eltartására a társadalom képtelen volt. A 
homo sapiens csak a jelenkorban és ma is csak az emberiség kisebb felében akkor lehetett az 
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isten teremténye, Homo sapiens, amikor az utódlását nem az állati ösztöne, hanem a fajának 
érdeke szabályozza. Ezt csak a tudományos és technikai forradalom oldotta meg azzal, hogy az 
ember a nemi ösztöntől függetlenül dönthessem az utódvállalásról. A Homo sapiens szexuális 
tekintetben ösztönös állat maradt, amíg a létszámát nem az érdeke, hanem az ösztöne alakította. Ez 
csak a 20. század második felében szűnt meg az emberiség ötödét jelentő fejlett, puritán erkölcsű 
társadalmaiban spontán, és 1990 után Kínában ahol ere erőszakkal kényszerítették. 
 
Mennyibe kerül a társadalomnak a munkaerő újratermelése? 
Nehéz volna a közgazdaság tudományban nagyobb abszurdumot találni annál, hogy a 
legfontosabb termelési tényezőnek, a munkaerőnek az értékét, az újratermelési költségét soha 
nem vizsgálta. A legfontosabb termelési tényezőt, a munkaerőt úgy kezelte, mint a levegőt, amiből 
mindig több van, mint amennyit a társadalom igényel. Az osztálytársadalmak mintegy tízezer éve 
alatt mindig többel és jobb munkaerő jött létre, mint amennyit a társadalom hasznosítani tudott. 
Márpedig ennek az lett a következménye, hogy a keletkező munkaerőből spontán mindig több volt, 
mint amennyit a társadalmak igényeltek, hatékonyan foglalkoztatni tudtak. 
A történészeknek sem tűnt fel, hogy az osztálytársadalmakban azonnal megjelent a munkaerő 
felesleg. A termelésre épült társadalom szinte azonnal felvetette a munkaerő feleslegének, a gazdaság 
által nem igényelt foglalkoztatását. Ezért azonnal jellemzővé váltak a közmunkák, a piramisok, a 
Kínai Nagy Csatorna, a katedrálisok építése, sőt olyan hadjáratok szervezése, a munkát tiltó ünnepek 
tartása. Ezek ellenére a társadalomtudományok nem vették tudomásul, hogy minden 
osztálytársadalom a munkaerejét létszámban és minőségben túltermelte, abban mindig nagyobb 
volt a kínálat, mint a kereslet. Ezért lett minden osztálytársadalom túlnépesedő, ami ellen a 
társadalom csak közmunkákkal, a munkaerő kizsákmányolásával, vagyis a társadalom által 
mesterségesen létrehozott nyomorral, népet és vagyont pusztító háborúzással, és a tudásvágy 
elnyomásával tudott védekezni. 
Egyetlen politikus és társadalomjobbító sem vetette fel, hogyan alakult volna a lakosság száma, ha 
nem működik a szervezett halálokozás, milyen következményei lettek volna annak, hogyha a lakosság 
nyomora kisebb, nincsenek háborúk, és nem nyomják el a tudásvágyat. 
Ezért fogadtam örömmel, hogy az ötvenes években megjelent A tőkés társadalom vagonigénye 
címmel, Rácz Jenő és Bródy András könyve. Ebben illusztrálták, hogy az egy lakosra jutó 
teljesítmény érdekben nemcsak a többlet népességet kell felnevelni, hanem létre kell hozni az egy 
lakosra jutó vagyont is. Ez a könyv ugyan nem tért ki arra, amennyibe került a többlet lakosság 
felnevelése, de hangsúlyozta, hogy ez nem elég, mert az egy lakosra jutó vagyont is újra kell 
termelni. A társadalmak vagyonigénye azonban kultúrától függő, a fejlettségtől független. 
Ezt azonnal megpróbáltam a két háború közti Magyarország etnikumaira kiszámolni. Kiderült, hogy a 
két háború között a magyar zsidóság jövedelméhez viszonyított vagyona mintegy négyszeres, a 
lutheránus sváboké és az egykéző református magyaroké háromszoros, a katolikus magyaroké 
kétszeres, a cigányoké egyszeres volt.  
Lényegében ehhez hasonló vagyonigény volt jellemző a nyugat-európai népek esetében is. Ott is a 
zsidóságé volt a legmagasabb, mintegy négyszeres, a puritán népek, a skandinávok, az angolszászok és 
a germánok vagyona háromszoros, a latin népeké kétszeres. Jelenleg ilyen arányok vannak az Egyesült 
Államok etikumai esetében is annak ellenére, hogy harmincszor magasabb az egylakosra jutó 
jövedelem, mint Magyarországon a Horthy rendszerben volt. Ott jelenleg az európai kultúrájú 
zsidóság és a távol-keleti etnikumok vagyona a jövedelműk négyszerese, a protestánsoké 
háromszorosa, a latin-amerikaiaké kétszerese, a feketéké egyszerese. 
Az említett Rácz – Bródy könyv nem említi az éghajlat szerepét. A hosszú és hideg telek átélése 
nagy élelmiszer tartalékot, igényesebb lakást, fűtést, öltözködést igényel. Harari ezt sem említi, holott 
a fajunk ugyan képes volt leküzdeni a hideg telek nehézségeit, de tehetetlen volt a meleg éghajlat 
hátrányaival szemben. Fajunk fejlődésében óriási hatása volt annak, hogy a magát termelőmunkával 
eltartó fajunk több munkával és vagyonnal képes volt védekezni a hideg ellen, de a tudományos 
és technikai forradalom előtt védetlennek bizonyult a meleg éghajlat negatív hatási ellen. Ezt 
csak a tudományos és technikai forradalom, a hűtés, és a légkondicionálás technikája oldotta 
meg. 
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A jelenkor egyik fontos technikai változása a napelemekkel termelt energia. Ez megoldja a hőség 
elleni védekezést azzal, hogy a napütés vált a legolcsóbb és légszennyezést nem okozó 
energiatermelővé. 
 
Egy dolgozó felnevelési költsége. 
A létszám pótlása nem igényel felhalmozást. A mennyiségi és minőségi gyarapítás azonban az. 
Elfogadott tény, hogy a munkaerő képzettségének fokozása felhalmozás, befektetés. Ezt bizonyítja a 
tény, hogy az elmúlt száz éven gyorsan nőtt a munkaerő iskolázottsága. Ennek érekében mind a 
társadalmak, mind a szülők nagy áldozatot vállalnak. Elsősorban azért, mert a szellemi vagyon 
gyarapítása a leghatékonyabb felhalmozás. A közgazdaságtan a képzettség növelését nem tekinti 
felhalmozásnak, pedig ez az elmúlt évtizedek leggyorsabban felhalmozása. Az osztálytársadalmakban 
elegendő volt a lakosság írás és olvasás ismerete, magasabb képzettségre csak a politikai hatalom 
apparátusának volt szüksége. Az osztálytársadalmakban az egyetemi végzettség többségét a vallások 
klérusa, a felső közigazgatás, a magasabb szintű oktatás, és az az orvosok igényeltek. 
A tudományos és technikai forradalom azonban a termelő és szolgáltató ágazatokban is felső 
képzettséget igényel. Jelenleg az egyetemi oktatás elsősorban a gazdasági ágazatok káderigényét 
szolgálja. 
 
A munkaképessé válás egyre jobban kitolódott. 
Ez csak látszólagos, mert a közgazdaságtan a tanulással töltött időt nem tekinti értéktermelőnek. 
Pedig a tudásvagyon újratermelése amortizáció, a gyarapítása pedig felhalmozás. A jelenkor 
legnagyobb változása a jóléti társadalmakban a munkaerő csökkenése, a minőségének a 
gyarapodása. Az elmúlt ötven évben csak azok a társadalmak váltak jólétivé, amelyekben az 
állami támogatás ellenre spontán lecsökkent a gyermekvállalás. 1990 óta pedig Kínában, ahol 
erőszakkal megállították meg a túlnépesedést. Ott ennek következtében az egy lakosra jutó 
jövedelem, vagyon, iskolázottság és a várható életkor példátlan gyorssággal nő. 
Ennek éppen az ellenkezőjét teszi jelenleg a magyar kormány. 
A korábbinál nagyobb támogatást ad a további gyermeket vállalóknak. Nem nehéz megállapítani, 
hogy ennek hatására ugyan nő, de erősödik a kontraszelekciós gyermekvállalás. Ezt ugyan nem ismeri 
el a kormányzat, mert nemcsak titokban tartja a jelenlegi kontraszelekciós gyermekvállalást, hanem 
felerősíti azt. Már az első Fidesz kormány felismerte, hogy a gyermekvállalás számával arányos 
családi pótlék kontraszelekciót jelent, és ezért bevezette a gyermekvállalásnak az adókedvezménnyel 
való kiegészítést. Ezt a következő két szoclib kormány ugyan visszavonta, 2010 után azonban a Fidesz 
újra bevezette. Azt, hogy mekkora a kontraszelekciót, továbbra is titokban tartja. A jelenleg elindított 
családtámogatás is csak kis korrekciót jelent. A becslésem szerint is csak a szülők alsó harmada vált 
érdekeltté, a kontraszelekció csak megerősödött. A családok felső jövedelmi és iskolázottsági 
harmada továbbra sem vált érdekeltté az egynél több gyermek vállalásában. 
 
A társadalom érdeke. 
A társadalom érdekét csak az olyan öregkori ellátás szolgálná, aminek a nagysága nem a szülők 
életkeresetétől, hanem a gyermeknevelésük eredményétől függ. A szülők a gyermekeik 
iskolázottságától, vagy adófizetésüktől függő nyugdíjat élvezzenek. A társadalom érdeke csak azzal 
érhető el, hogy a szülők nem az életkeresetüktől, hanem a gyermekei iskolázottságától, illetve 
adófizetésétől függő öregkori ellátásban részesülnek. Az ilyen öregkori ellátás esetén a szülők egyetlen 
diplomás gyermek nevelésében is nagyobb ellátásban részesülnek, mint azok, akik több, de alacsony 
keresetű, alacsonyan iskolázott gyermeket neveltek. A társadalomnak nem nagyobb számú, hanem 
nagyobb keresetű gyermek nevelése az érdeke. 
A gyermekvállalásnak nem a számát, hanem az értékét kell maximalizálni. Ezt a kínai egyetlen 
gyermekvállalást kikényszerítő rendszer igazolja. Kiderült, hogy az egy gyerekes családok sokkal 
nagyobb összeget, gondot, figyelmet fordítanak a gyermekük optimális felnevelésére, iskolázottságára, 
jobban vigyáznak az életére.  
Ezt három adat bizonyítja. 
Kínában az ötöd akkora egy lakosra jutó jövedelem ellenre, negyed század alatt nagyobb lett az 
egy millió lakosra vetített gyermekkorházak száma, mind az Egyesült Államokban. 
1990 óta Kínban javult a legtöbbet az ENSZ által felmért oktatás eredménye. 
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Az egy millió lakosból több kínai diák tanul külföldi egyetemeken, mint a világ bármelyik 
országában. 
Kínában a családok elsősorban ott keresnek lakást, ahol a gyermekük jobb iskolába járhat. 
Kínában segítik legtöbb munkával és anyaiakkal a gyermekük minél jobb iskolai eredményét. 
 
Az EU tagországait a lakosság felesleg jellemzi. 
Az EU választásokon nem a nagyobb gyermekvállalást, hanem a szegényebb EU tagországokban 
felesleges, illetve a több keresetre vágyókat kell befogadni, és a külföldön élőket és keresőket 
hazahozásukkal segíteni. 
Jelenleg 800 ezer magyar dogozik az EU tagországaiban, ezek háromnegyede Németországban 
és Nagy Britanniában. Tízszer több magyar dolgozik külföldön, mint amennyi évente születik. 
 
A Trianonban rosszul járt magyarokon kell segíteni. 
A Romániában, és Ukrajnában maradt magyarság volt, és maradt Trianon legnagyobb vesztese. Azt 
gondolhattam, hogy a kettős magyar állampolgárság elsősorban nekik szól, hogy hazatelepülhessenek. 
Kiderült azonban, hogy a kettős állampolgársággal nem jár az anyaországba kötözés joga. 
Ezért azt javaslom, hogy e két országban élő és egyetemre készülő fiatalokat fogadjuk be, és 
biztosítsuk a diplomaszerzésüket. Ezzel évente körülbelül tízezerrel több egyetemi hallgató 
szerezhetne öt éven belül diplomát. A bolsevik rendszerben a harmadnyi gazdag ország ennél több 
népi kollégistát nevelt. Ezeknél sikeresebb diplomásképzést talán nem ismer a világ. 
Az Egyesült Államokban, ahol évente felmérik, hogy az idegen országokból történő bevándorlók 
milyen sikeresek voltak. Tíz évvel az 56-os forradalmunk után egyértelműen az alig százezer 
magyar menekült lett az új hazájában a legsikeresebb. 
Arra sem tudok példát, hogy a három választáson a választói körzetek 90 százalékát megnyerő 
Fidesz lényegében két népi kollégiumban, a Bibó és a Rajk Kollégiumban kialakult közösség. 
A Fidesznek erkölcsi kötelessége volna a népi kollégiumok szellemnek feltámasztása a Trianon 
legnagyobb magyar veszteseinek felemelése. Tized akkora költséggel tízszer nagyobb eredményt 
érhetnénk el, mint a családokat a több gyermek vállalásért jutalmazással. Ennek az akciónak még 
nagyobb sikere volna, ha a diplomát szerzett ukrajnai és erdélyi magyarok szülei is hazatelepülhetnek, 
ha a gyerekük megszerezte a diplomát. Azok ugyani még legalább húsz évig munkaképesek. 
Egy közép-jobb párt ennél nagyobb történelmi tettet hazája érdekében nem tehet. 
 

Fenntartható energia, mellébeszélés nélkül. Az európai Energia Unió terve
Szerzők: Dr. Garbai László, Hódos Rita, Kovács Zoltán 

1. Bevezetés, előzmények 

A megújuló energia felhasználásának fokozását az Európai Unióban az uniós jogalkotásba illeszkedő 
jogszabályok, egyezmények, irányelvek, tehát jogszabályi környezet írja elő. Az egyes tagországok a 
nemzeti energiapolitikákban ezt tükröző vállalásokat rögzítettek. A megújuló energia eddigieknél 
szélesebb körű alkalmazására mind a közpolitika, mind a szakmai politikák részéről őszinte, valós 
igény mutatkozik. Ugyanakkor érzékelhető bizonyos szakmai körök részéről erős ellenállás is. Vannak 
„klíma szkeptikusok” is, akik tagadják a klímaváltozást, és a széndioxid megnövekedett részarányának 
klíma-alakító szerepét. 
A ,,zöldszervezetek”, sőt a brüsszeli energia politikusok többségében határozott vélemény alakult ki 
arról, hogy 2050-re Európában a feltételezett klímaváltozás megállítására, ill. megfordítására az 
energetikában teljes dekarbonizációt kell végrehajtani. Illúzió ez, vagy valóságos lehetőség? Azt is 
tudnunk kell, hogy Európa 11 %-át fogyasztja a világban felhasznált összes energiának, amelyből 
Magyarország 0,2 %-kal részesedik.  
A magyar társadalom és mérnökök túlnyomó többsége féltő gonddal tekint a jövőre, egyetért a 
megújuló energiák növelésének szükségességével, ugyanakkor a tényekből és lehetőségekből 
kiindulva mértéktartó módon, arányos energiahordozó-struktúrát kíván kialakítani az energetikában. A 
valóságtól való elrugaszkodás több kárt okozhat, mint hasznot. Csak a józan mérlegelés, a türelem, a 
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mérnöki gondolkodásra épülő tervezés és további kutatások eredményezhetik a fokozatos, bizonyára 
csak részleges dekarbonizációt 2050-re.  
A megújuló energiaforrások nagyléptékű alkalmazásának problémáival, így például a német 
Energiewende nyomán előállott helyzettel, továbbá a globális energiaellátási problémákkal igen 
színvonalasan foglalkozott Magyarországon Gács Iván, Gerse Károly, Molnár László és Újhelyi Géza. 
Megállapításaik és javaslataik igen figyelemreméltóak. 

2. A megújuló energiák alkalmazásának lehetőségei. Eddigi kutatási eredmények 

A megújuló energiák alkalmazásának valóságos lehetőségeit legreálisabban, tudósi hozzáértéssel és 
tisztességgel David JC Mackay cambridge-i professzor elemezte, illetve foglalta össze a „Fenntartható 
energia mellébeszélés nélkül” című könyvében. Bár könyve több mint 10 éve jelent meg, 
megállapításainak érvényessége ma legalább annyira fennáll, mint akkor. A továbbiakban az általa 
közölt számokat és megállapításokat foglaljuk össze. A számok cáfolhatatlanok, kijózanítóak és talán 
elszomorítóak, más utak keresésére és további kutatásokra serkentenek. Ez természetesen nem jelenti a 
megújuló energiák növelési szándékának elutasítását.  
A szerző kutatásai és megállapításai szerint az üvegház hatású gázok kibocsátásában az Egyesült 
Államok a világátlag négyszeresével, Európa a világátlag kétszeresével részesedik. 2000-ben a világ 
teljes üvegház hatású gáz kibocsátása 34 milliárd tonna, az 1 főre jutó kibocsátás pedig 5,5 tonna 
széndioxid kibocsátásával volt egyenértékű, és a helyzet azóta sem javult érdemben. A klímatudósok 
szerint 2050-ig a világméretű kibocsátás 70-85%-os csökkentését kellene végrehajtani. A szerző 
szomorúan állapítja meg, hogy amennyiben 2050-re a világ ÜH gáz kibocsátását a tervezett 70-85 % 
helyett, fokozatosan „csak” 60%-kal csökkentenénk, az éghajlat kutatók számításai szerint nagy a 
valószínűsége annak, hogy a ,,globális átlag hőmérséklet” 2 foknál többel emelkedik, ami tragikus 
eredményeket hozhatna egyes országok mezőgazdaságában és társadalmaiban. A szerző könyvében 
sorra vette a megújuló energia növelésének elméleti és valóságos lehetőségeit, továbbá elemezte a 
különböző zöld stratégiákat.  
A szerző a megújuló energiahordozók körébe az alábbiakat sorolta: 

 szélenergia: szárazföldi, tengeri (sekélyvízi, mélyvízi), 
 napenergia: napkollektor, napcella, naptükrös energiatermelés, 
 vízenergia: vízerőmű, árapály erőművek, 
 földhő, hévíz, kőzethő, 
 biomassza, 
 hőszivattyú. 

A számításokat és elemzéseket az Egyesült Királyságra, az USA-ra és az egész világra külön-külön 
elvégezte azzal a céllal, hogy az úgynevezett „civilizációs minimum”, mintegy 80 kWh/nap/fő 
fogyasztás biztosítása megújuló energiahordozókból teljesíthető-e. A civilizációs minimum az ipari 
társadalmak jelenlegi (már energiatakarékossággal csökkentett) összes felhasználásának átlagos, 1 főre 
és 1 napra vetített fogyasztása. 
Nagy-Britannia 
Nagy-Britanniában egy ,,jómódú személy” fogyasztása 195 kWh/nap/fő. Az átlagos brit fogyasztás 
125 kWh/nap/fő. Ez megegyezik az átlagos európai fogyasztással is. A szerző kutatásai szerint a 
megújuló energiák forrásainak elméleti lehetősége Nagy-Britanniában 180 kWh/nap/fő, amely az 
alábbi tételekből tevődik össze: 

 árapály: 11 kWh/nap/fő, 
 tengeri hullámok: 4 kWh/nap/fő, 
 szélturbinák mélytengerekben: 32 kWh/nap/fő, 
 szélturbinák sekély tengerekben: 16 kWh/nap/fő, 
 vízenergia: 1,5 kWh/nap/fő, 
 biomassza: 24 kWh/nap/fő, 
 napelem park: 50 kWh/nap/fő, 
 napkollektor: 13 kWh/nap/fő, 
 szárazföldi szél: 20 kWh/nap/fő. 

A hévíz és a kőzethő kinyerésére szóbajövő megoldásokat Nagy-Britanniában a szerző nem tartja 
relevánsnak és gazdaságosnak. A fenti számok bíztatóak is lehetnének, azonban a megújuló 
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energiaforrások ilyen mértékű kihasználása hihetetlen nagyságú tengeri illetve szárazföldi területek 
felhasználását eredményezné. Az elméleti számítások szerint a sekély tengereken létesítendő 
szélerőmű park/parkok területigénye 16 kWh/nap/fő teljesítménnyel pl.: Wales területének 2/3-ával 
lenne azonos. Mackay számításai szerint közel 3000 km hosszban és 4 km széles sávban lenne 
szükséges telepíteni az erőműveket. A 16 kWh/nap/fő átlagos teljesítményt 44 000 db, 3 MW 
teljesítményű szélturbina szolgáltatná, és kilométerenként 15 db-ot kellene elhelyezni.  
A mélytengeri szélturbinák telepítéséhez a parttól 50 km-nél távolabb fekvő tengerrészek igénybe 
vételével, Wales területénél 30 %-kal nagyobb tenger felület beborítására lenne szükség, amellyel 32 
kWh/nap/fő energiatermelés lenne megvalósítható.  
Ha Nagy-Britannia területének 10 %-át szélerőművekkel telepítenék be, ez 20 kWh/nap/fő 
energiafelhasználást tenne lehetővé. Érdekességként megjegyezzük, hogy amennyiben egy 
személygépkocsi esetében 50 km-es átlagos napi futásteljesítménnyel számolunk, akkor ennek 
energiafelhasználása közel 40 kWh/nap/fő, abban az esetben, ha a gépjármű hagyományos 
tüzelőanyaggal hajtott. 
Napelem parkok építése 50 kWh/nap/fő energiatermeléssel, Nagy-Britannia területe 5 %-ának 
beépítését tenné szükségessé, ami a szerző szerint túlmegy a realitások határán. 
A napelemekből nyerhető 5 kWh/nap/fő energiatermelés megvalósításához Nagy-Britannia minden 
lakásának kapnia kellene 10 m2 tetőfelületet, 20 % hatásfokú napelemekkel.  
Ha minden délre néző háztetőt 10 m2 napkollektorral borítanának, az eredmény 13 kWh/nap/fő.  
A biomassza hasznosítása a fajlagos terület felhasználási igényének mértékét tekintve az egyik 
leglesújtóbb lehetőség. Ha a mezőgazdaságilag megművelt területet, fejenként 3000 m2-t, az ország 
területének 75 %-át biomassza termelésére használnánk fel, az eredmény 36 kWh/nap/fő lenne. A 
szerző a biomassza termelésével és szállításával kapcsolatban fellépő veszteségek miatt ezt az értéket 
24 kWh/nap/fő értékre redukálja.  
A szerző azon túlmenően, hogy a fentiek szerint összefoglalta az elméleti forráslehetőségeket, 
elemezte a társadalmi párbeszédből és az engedélyezési eljárásokból várható eredményeket, és a 
hatalmas területfelhasználást figyelembe véve mindössze 18 kWh/nap/fő megújuló energia 
hasznosítást tart lehetségesnek, ami kevesebb mint 20%-a a kívánt értéknek. 
Európa 
Az átlagos európai fogyasztás kb. 125 kWh/nap/fő. A szerző számításai szerint indokolt és reális 
energiahatékonysági intézkedésekkel az energiafogyasztás a még elfogadható 68-80 kWh/nap/fő 
,,civilizációs minimum” értékre szorítható le. Gazdasági szempontok szerint a számításba vehető 
megújuló energiaforrások a szerző szerint csak 30,6 kWh/nap/fő, amely az alábbiakból tevődik össze: 

 szélenergia: 9 kWh/nap/fő, 
 vízenergia: 6,4 kWh/nap/fő, 
 hullámok: 2 kWh/nap/fő, 
 árapály: 2,6 kWh/nap/fő, 
 napelemek: 7 kWh/nap/fő, 
 napkollektorok: 3,6 kWh/nap/fő. 

A szerző szerint, amennyiben Európa területének 5 %-át napelem parkok létesítésére használnánk fel, 
csak akkor érhető el a 68-80 kWh/nap/fő civilizációs minimum érték.   
A szerzőtől szó szerint idézve: „Maradjunk a realitások talaján. Akárcsak Nagy-Britannia, Európa 
egésze sem támaszkodhat kizárólag saját megújuló energiaforrásaira. Ha tehát az a célunk, hogy 
teljesen megszabaduljunk a fosszilis tüzelőanyagoktól, akkor Európának is vagy atomenergiára, vagy 
a más országok sivatagaiban napelemekkel megtermelt villamos energiára van szüksége, esetleg 
mindkettőre.”  
Magyarország 
A szerző könyvében Magyarországgal külön nem foglalkozott. Szélenergia hasznosítás tekintetében 
Magyarországnak kedvezőtlenebbek a lehetőségei Nagy-Brittaniához képest, ugyanakkor a 
napelemekkel történő energiatermelés szempontjából kedvezőbb feltétek biztosítottak hazánkban. Paks 
bővítésével 2400 MW beépített teljesítménnyel számolunk, aminek a rendelkezésre állása legalább 
8000 óra/év. Amennyiben a Paks II. által termelendő villamos energiát megújuló energiával kívánnánk 
pótolni, úgy például szélenergia felhasználásával 19 200 MW beépített szélerőmű kapacitás telepítése 
lenne szükséges, mivel a szélenergia rendelkezésre állása átlagosan 1000-1200 óra/év hazánkban. Az 
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ilyen mértékű szélerőmű telepítés területigénye nagyjából 3-4000 km2. Paks II. biomassza alapú 
pótlásához, a szerző által közölt biomassza hasznosítási adatokra támaszkodva 9600 km2 területű 
energia ültetvény telepítése lenne szükséges. Egy másik alternatíva: a magyar erdőgazdaságok évi 
teljes fakitermelése ~9-10 millió tonna. Ennyi lenne szükséges Paks II. helyettesítését biztosító 
fatüzelésű erőművek ellátásához.  
Nézzük meg a napelemek alkalmazásával nyerhető villamos energia mennyiségét. Az elemzés során 
275 Wp teljesítményű napelemeket vizsgáltam, amelyek között egyaránt találhatóak ázsiai és észak-
amerikai gyártású panelek. A kiválasztott modulok paraméterei nagyon hasonlóak, méretük egységes, 
a hatásfokuk is gyakorlatilag megegyező, ezt szemlélteti az  1. ábra. 

 
 1. ábra: A kiválasztott napelemek hatásfoka az egyes napelem típusok megnevezése nélkül 

Egy magyarországi átlagos háztartás éves villamosenergia-igénye megközelítőleg 3500 kWh. A 2. 
ábrán egy 275Wp teljesítményű, 1,63 m2 felületű, 16,8% hatásfokú napelem által megtermelhető 
villamos energia mennyisége látható havi bontásban. 

 
2. ábra: 1 db napelem havi villamos energia termelése 

A kapott mennyiségeket napi bontásban szemlélteti a 3. ábra. Látható, hogy a téli hónapok folyamán a 
napelemek termelése igen alacsony. A nyári hónapok többlettermelése gondosan végzett méretezés 
mellett kompenzálja ezt a differenciát. Sajnos az ilyen hosszútávú tárolás megoldatlan.  
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3. ábra: 1 db napelem napi villamos energia termelése 

A téli hónapok átlagos napi villamos energia termelése 15%-a a nyárinak. Az átlagos évi villamos 
energiafogyasztás 10db, egyenként 1,63m2, összesen 16 m2 napelemmel kielégíthető. A tárolhatóság 
hiányában, a villamos energia rendszerrel történő együttműködésre van szükség, és konvencionális, 
komplementer kapacitásokat kell telepíteni. Ejtsünk néhány szót a jelenleg ismert és alkalmazott 
tárolási lehetőségekről. Magyarország egy napi villamosenergia szükségletének a legkorszerűbb 
akkumulátorokkal történő tárolásához a szükséges akkumulátor tömeg minimálisan körülbelül 2 millió 
tonna. Ennek nagyságát jól érzékelteti az, hogy ekkora akkumulátor tömeg körülbelül 4-5 millió 
elektromos hajtású autóban van, illetve lenne. Mi a helyzet a szivattyús tározós erőművekkel? 
Megjegyezzük, hogy Magyarország hegy- és vízrajzi adottságai e lehetőség tekintetében igen 
szerények. De ha mégis ebben gondolkodnánk, akkor például Magyarország egy napi átlagos 
villamosenergia szükségletének, amely 100 GWh, szivattyús tározós erőművekkel történő 
betárolásához például 100 m szintkülönbségű, 200 millió m3 térfogatú tározókra lenne szükség. Egy 
tározó például 20 km2 területű és 10 m mély lenne. Nem kétséges, hogy Magyarországon ilyen 
természetes lehetőségek nincsenek, és ilyen méretű mesterséges tározók megvalósításának környezeti, 
geográfiai kára és költsége óriási lenne. 
USA 
A szerző szerint egy átlagos amerikai polgár 250 kWh/nap/fő energiát fogyaszt. Mik az USA 
lehetőségei a megújuló energiák felhasználásának bővítése tekintetében? 
Amerikai kutatók megbecsülték az Egyesült Államok szélenergia-potenciálját. Az ország legszelesebb 
helyei Észak-Dakota, Wyoming és Montana. Számításaik szerint az egész országban 435 ezer km2 
szeles területet lehet kihasználni. Az így megtermelhető villamos energia 4600 TWh/év lenne, vagyis 
az USA 300 milliós lakosságát tekintve mindenkire 42 kWh/nap/fő jutna. Ezeknek a szélerőmű 
parkoknak az együttes területe (435 ezer km2) nagyjából akkora, mint Kalifornia államé. A fentebb 
említett 4600 TWh villamos energia előállításához szükséges berendezések együttesen 2600 GW 
beépített teljesítményűek lennének (20 %-os átlagos éves kihasználást feltételezve). Ehhez azonban a 
szélenergiát hasznosító berendezések kapacitását az Egyesült Államokban a jelenlegi kétszázszorosára 
kellene növelni.  
Az USA esetében tengeri szél, geotermikus energia és vízenergia adta lehetőségeket figyelembe véve 
további 20 kWh/nap/fő érték érhető el, így összesen 62 kWh/nap/fő az USA lehetősége a megújuló 
energia felhasználására.  
Az egész világra vonatkozó számítások 
A szerző egész világra vonatkozó számításai még aggasztóbb képet festenek. Felteszi a kérdést: 
„Hogyan lehet 6 milliárd embert, amely egyébként rohamosan növekszik, ellátni az európai 
életszínvonalat jelentő – mondjuk 80 kWh/nap/fő energiával?” 
Jelenleg a világ szárazföldi területének 18 %-a művelhető, azaz 27 millió km2. Amennyiben a 
művelhető területet biomassza termelésére használnánk fel, 36 kWh/nap/fő teljesítményt érnénk el, 
feltételezve, hogy a teljesítménysűrűség 0,5 W/m2, a művelés és a feldolgozás során fellépő veszteség 
pedig 33 % és a világ lakossága 6 milliárd fő. 
A napenergiát nem közvetlenül hasznosító energiaforrások közül a szerző a következőket vette 
figyelembe: 
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- Szél: 24 kWh/nap/fő, 
-  vízenergia: 3,6 kWh/nap/fő, 
-  árapály: 0,3 kWh/nap/fő, 
-  hullámok: 0,5 kWh/nap/fő, 
-  geotermikus energia: 8 kWh/nap/fő – mindez összesen 36 kWh/nap/fő.  

Egyértelmű tehát a szerző következtetése: „a nem napenergián alapuló megújuló erőforrások 
„óriásiak” ugyan, de nem elégségesek. Ha működőképes energetikai tervet akarunk készíteni, 
akkor mindenképpen egy, vagy több módon közvetlenül is hasznosítanunk kell a napenergiát, 
vagy használnunk kell az atomenergiát, vagy mindkettőt.” Mackay szerint a megújuló energia 
bizonytalan és nehezen tervezhető. Rendelkezésre állásáról szól ugyan, említi az ismert tárolási 
lehetőségeket, de igazán megnyugtató, ténylegesen megvalósítható tervekről nem számol be.  

3. Az Európai Energia Unió koncepciója, víziója 

Az Európai Unió Bizottsága (amelynek élén a volt luxemburgi miniszterelnök, Junker áll) új 
javaslattal állt elő, amelynek a hangzatos Energia Unió nevet adta. 
Az Energia Unió – ahogyan ezt a Bizottság jövendöli – a következő pozitív eredményeket hozza 
magával: 

 Az energia-átalakítás biztonságosan, megbízhatóan, fenntartható módon, azaz a környezet ér-
dekeit nem, vagy csupán kevéssé sértve és elérhető áron válik lehetségessé; 

 Lehetővé válik az energiafajták szabad áramlása az országhatárokon át, ami minden EU tagál-
lam és a tagállamok minden polgára számára biztonságos energiaellátáshoz vezet; 

 Az új, innovatív technológiák és a megújult infrastruktúra új munkahelyeket teremt, egyúttal 
új képességek kifejlesztését teszi lehetővé és szükségessé, a vállalkozások bővíthetik kivitelü-
ket és javulhatnak a növekedés feltételei. 

 A jövő fenntartható lesz, a szén-dioxid kibocsátás csökken, a gazdaság egyre környezetbará-
tabbá válik és 

 Európa egyre előrébb jut a megújuló energiafajták felhasználásában és a klímaváltozás elleni 
küzdelemben. 

A szabályok szerint a Bizottság joga és kötelezettsége a javaslattétel. A fentieket tehát úgy kell 
tekintenünk, mint – az Európai Parlament és a Tanács, azaz az EU másik két meghatározó, 
törvényalkotó testülete kérésére készült – javaslatokat, amelyeket, pontosabban, amelyek közül a 
legfrissebbeket új közlemények (ún. COM dokumentumok) formájában tettek közzé a Bizottság 
honlapján. A közeli jövőben ezek lesznek az Európai Parlamentben és a Tanácsban, az energetikai 
témában aktuális viták alapjai és egészen biztosan sok tekintetben módosulnak majd, mire 
jogszabályokká (irányelvekké, rendeletekké, határozatokká) alakulnak. Az EU szabályai szerint a 
dokumentumokat a közvélemény számára is véleményezhetővé teszik és a tapasztalatok szerint az 
egyes polgárok, egyesületek, szövetségek, vállalkozások jelentős aktivitással vetik majd magukat a 
vitába, mihelyt erre lehetőséget kapnak. 
Az Energia Unió tervezett létrehozásával, az energiaügyi biztos várakozása szerint növekednie kell a 
döntések és az árképzés, áralakulás átláthatóságának. Meg kell történnie a költségeknél alacsonyabb 
hatósági árak kivezetésének. A tagországoknak egyeztetniük kell az EU-n kívüli országokkal folytatott 
tárgyalásokat és megállapodásokat. Fontos célkitűzés a már meglévő jogi keretek jobb érvényesítése, 
az energia belső piacának egységesítése, az energia határokon átnyúló szabad áramlásának biztosítása, 
az energiarendszerek kölcsönös előnyöket nyújtó összekapcsolása. Deklarált elv az energiaszolidaritás, 
amely persze nehezen tölthető meg tényleges jelentős tartalommal.  
 
Brüsszel – a már ma is létező direktívák szigorításával – az energiahatékonyság növelését önálló 
energiaforrásként akarja kezelni.  
 
Az Energia Unió terve a brüsszeli voluntarizmus újabb ékes bizonyítéka a felülről építkezés, a 
kényszerítés mániás kiterjesztése, az alulról építkezés elvetése. Az energia politikát ,,majorálja” a 
közpolitika, a regionális és hatalmi politika, a nagyhatalmi erőegyensúly  szomorú tradíciója. A 
mérnök társadalomnak kötelessége és joga szólni arról, hogy a nemzeti és regionális, sőt a globális 
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energia politikák készítésének kompetenciája – részben indokoltan, részben kényszerűen - kicsúszott a 
mérnökök kezéből. Mondhatjuk azt, hogy ezek a mérnöki modellek peremfeltételeinek sorába tartozó 
politikai peremfeltételek. 
 
Az Energia Uniótól várt előnyök önmagukban triviálisak, nyilvánvalóan követendőek, és egyben 
semmitmondóak. Ezeket az elveket minden ország igyekszik követni és megvalósítani. Legékesebb 
példa erre a teljesen üres, tartalmatlan és nem számszerűsíthető ,,megfizethetőség”, amely 
országonként más és más árakat jelent. 
 
Az európai gazdaságok egyenként is és összességében még inkább olyan komplexitást képviselnek, 
amely központosan kezelhetetlen. Az összeurópai gazdasági célfüggvény definiálatlan, számos 
politikai kérdés megoldatlan, a magországok és a perem országok közötti egyenlőtlenség és a kisebb 
gazdasági erejű országok kiszolgáltatottsága tovább nőhet. Ahogy a korábbiakban említettük, az 
Európai Unió egésze definiálatlan, a belső feszültségek centrifugális erőként hatnak, az Energia Unió 
diffúz gondolat. Hogyan lehetne Energia Unió, amikor a politikai és gazdasági unió sem létezik a szó 
őszinte szemantikai tartalma szerint? Az Energia Unió víziójáról kiszivárgó gondolatok, a 
tervezgetések arra utalnak, hogy a nemzetek szuverenitása rovására folyik a játék. Unió az Unióban? 
 
Az energia szállítását fizikai törvények szabják meg, amelyeket illik tekintetbe venni. A 
határkeresztező kapacitások végesek, növelésüknek fizikai és gazdasági korlátai vannak. Régiós 
együttműködések, forrástervezések, létesítménytervezések összehangolása hosszú távú kereskedelmi 
szerződésekkel szabályozott, határokon átnyúló ellátási kölcsönösségek indokoltak lehetnek, mint 
ahogy ilyenek voltak és ma is vannak.  
 
Magyarország többé-kevésbé elavult, nem karbonszegény termelési móddal előállított 
villamosenergia-importból elégíti ki szükségletének 30-35 %-át. De meddig, és ki fog új erőművet 
építeni? Mindenki várakozik, és a meglévő energetikailag elavult kapacitások időntúli kihasználása 
folyik. Hosszú távon nincs alternatívája a nemzeti dimenziókban tervezett ellátási biztonság 
fenntartásának, és az érvek, ellenérvek csatájában a Paks II. terve győztes maradhat. Az állam nem 
nézheti tétlenül a várható ellátási problémákat, és nem lehet felkészületlen. Az sem tűrhető, hogy 
erősen támogatott megújuló energia kötelező átvételével összeroppanjon a hazai piac, és tervezhetetlen 
ellátási- és kapacitásszituációk jelentkezzenek. 
 
A transznacionális ellátás tervezése, szervezése, létesítése konfliktusmentes fenntartása illuzórikus, 
nem központi akarat kérdése. Volt ilyenre példa: a KGST, a szocialista országok egyesített 
villamosenergia-rendszere, de ilyet ma már senki nem akar, mert csak politikai diktatúrával lehet 
azokat egybe- illetve fenntartani. Állami akarat hiányában az energiapiac erre alkalmatlan, mert 
tervezhetetlen. 
 
Az Energia Unió tudományos alapkérdése a következő: ki és kik mérik fel és valószínűsítik a várható 
energiaigényeket a tervezhetőség szintjén, ki és kik döntik el, hogy hol és mikor kell erőműveket 
építeni a globális-uniós döntési térben? Válaszunk: nem oldható meg így a feladat. Csak nemzeti, 
esetleg szűk regionális térben kezelhető a probléma. A termelés és a szolgáltatás a fogyasztói 
igényekre hangolódás, az ellátás felelőssége nemzeti hatáskör. A kereskedelem transznacionális, de ha 
az versenypiaci elveken nyugszik, akkor ismét megjelenik a bizonytalanság, amely az energia 
drágulását eredményezi, amely visszahozhatja az ignorálni kívánt állami beavatkozást.   
Nem hisszük, hogy Európa országai megegyezhetnek valaha is abban, hogy igényeik közép- és 
hosszútávon stabil ellátására ellátási felelősséggel, kitüntetett földrajzi telephelyeken csak egyes 
államok építenek erőműveket, a többi állam pedig bízik az ellátás megvalósulásában, 
fennmaradásában, irányíthatóságában, figyelembe véve az igények napi és szezonális lefutásában a 
bizonytalanságokat, az igények alap- és csúcsjellegét és a váratlan kiesések tervezhetetlenségét. E 
problémát illetően egyrészt mindig megjelenik a bizalmatlanság, a szuverenitás feladása, az állami 
akaratok történelmileg nem tapasztalt összehangolásának szükségessége, az állami tervezhetőség 
igénye és a szabadpiac elveinek összeférhetetlensége. Az Európai Energia Unió víziója, annak 
működtetése minden tudományos elvnek ellentmond. A nagy, komplex rendszerek tervezéséhez és 
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működtetéséhez kapcsolható matematikai, rendszerelméleti és döntéselméleti módszerek mind-mind 
dekompozíciós elveken nyugszanak, a részrendszerek optimumainak összefűzését vallják, köznapi 
nyelven az alulról építkezés elvét kell, hogy keressék.  
 
Az Energia Unió célfüggvénye – a matematika nyelvén - a nemzeti célfüggvények kompozíciója. Az 
európai célfüggvényhez társított, úgynevezett mellékfeltételek a nemzeti modellek célfüggvényeihez 
tartozó mellékfeltételek egyesítése. A célfüggvények és a mellékfeltételek egyesítésével új és e 
pillanatban még ismeretlen egyéb feltételek is megjelenhetnek, másrészt a jog területére is átlépünk, 
amelyek a nemzeti, a nemzetközi és az európai jog ütközését is eredményezhetik. Az európai 
egyesített modell célfüggvényéből származtatott optimum elméletileg jobb is lehet, mint a nemzeti 
célfüggvények optimumainak összege. Ez természetesen még vizsgálandó kérdés, hiszen a belépő új 
feltételek korlátozhatják az optimumban figyelembe vehető stratégiák számosságát. Feltéve és 
megengedve azonban, hogy az egyesített modell optimuma jobb, mint a nemzeti optimumok összege, 
a kérdés az, hogy a haszon illetve többleteredmény hogyan oszlik meg a nemzetek között. Egyes 
országok rosszabbul is járhatnak nemzeti stratégiájukhoz képest, míg más országok többlethaszonra 
tehetnek szert. Az összeurópai modell optimumát keresve, erős konszenzusra és az energetikailag 
illetve gazdaságilag erős országok önmérsékletére van szükség. Mindegyik országnak ismernie kell 
nemzeti modellje optimumát, az egyesített modell optimumát és a várható többlethaszonból való 
méltányos részesedésre való jogosultságát. A nemzeti stratégiákban való gondolkodás még abban az 
esetben is matematikai szempontból egyedül adekvát megközelítés, ha az Európai Unió politikai és 
szervezeti struktúrája közelít a konföderatív berendezkedéshez. Ahogy Jean Monnet mondta, az Unió 
folyamata: „Ever closer union”, aminek helyességében erősen kételkedünk. 

Összefoglalás 

A megújuló energiákra alapozott ellátás közeli megvalósítása hiú és szakmailag valamint gazdaságilag 
kártékony ábránd. Az organikus fejlődéssel egyetértünk, sőt a fejlesztés mértéktartó támogatását is 
elfogadjuk. Tudomásul kell venni, hogy a megújuló energiaforrások rendelkezésre állása 
matematikailag definiáltan valószínűségi jellegű. Csaknem azonos mértékű társ- illetve 
tartalékkapacitások meglétét kívánják, amelyek egyelőre vagy ,,karbonbázisúak”, vagy  az 
atomenergia továbbélésével, sőt bővítésével járnak együtt.  
A villamosenergia tárolás lehetőségeit tovább kell kutatni, és fejleszteni, új technológiák kifejlesztését 
várhatjuk a kutatóktól. Egyet kell értenünk Mackay megállapításaival, amely szerint: ,,Az 
energiatakarékosság és energiahatékonyság növelése minden mérnöknek, tervezőnek, üzemeltetőnek, 
gyártónak kötelessége. Igen hatékony és hatalmas, jó irányba tett lépés a közel zéró 
energiafelhasználású épületek megvalósításának jogi kényszerítése.” Mackay vizsgálatai nyomán, de a 
mi megítélésünk szerint is csak az javasolható, hogy szigorú és sikeres energiahatékonysági és 
energiatakarékossági intézkedéseket kell végrehajtani, új civilizációt, új életmodellt, új ipargazdasági 
szerkezetet kell az emberiségnek kialakítania. E nélkül a megújuló energiák részaránya „az 
energiamixben” globálisan nem fogja meghaladni a 40-50%-ot. 
A megújuló energiaféleségek erőltetett növelése óriási területfelhasználással járna, amely az iparilag 
fejlett és a nagy népsűrűségű országokban nem találna megértésre és nem alakulna ki a szükséges 
közmegegyezés. 
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