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

(ipar, pénzművelet, kereskedelem, szolgáltatás, közhivatal)  

területein tevékenykedő közgazdasági, pénzügyi,  
gazdasági, műszaki szakemberek, szervezetek,  

önkormányzati elven működő, országos hatáskörű  

tudományos, szakmai, érdekfeltáró, érdekképviseleti és érdekegyeztetési 

közhasznú, nonprofit, társadalmi szervezet. 
 

A Szövetség célja 

A gazdaság és a tudomány élénkítése, fejlesztése  
érdekében az értékek termelésének, védelmének  

(ipar, mezőgazdaság, szolgáltatás, kereskedelem,  

hon- és rendvédelem, oktatás, állami vagyonkezelés, igazságszolgáltatás),  

az innovációnak, a finanszírozási problémák megoldásának  
(bank, deviza, hitel, vám, adó, biztosítás),  

a tulajdonlásnak, az információcserének és tájékoztatásnak,  

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

nemzetközi tevékenységnek az elősegítése. 

 
A GTTSZ közhasznú nonprofit szervezet,  

ezért rendezvényeinek látogatottságát a szakemberek  

részére részvételi díj nélkül teszi lehetővé,  

szponzorok támogatásával. Fontosnak tartja  
a tudományos-szakmai ismeretek közvetítését,  

a szakemberek véleményeinek és javaslatainak  

hasznosítását a döntés-előkészítő, döntéshozó szervezetek,  
pártoló és jogi tagok, de valamennyi,  

a téma iránt érdeklődő szakember részére. 

             

            Dr. Szenes Zoltán s.k.                                Dr. Janza Frigyes s.k. 

     Magyar Hadtudományi Társaság       Magyar Rendészettudományi Társaság 

                     elnöke       főtitkára 
 

Szabó Sándor s.k. 

Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége  

főtitkára 

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége 
Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozata, 

a Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) és 

a Magyar Rendészettudományi Társaság (MRTT) 
 

 

MEGHÍVJA ÖNT 
/akadályoztatása esetén személyes képviselőjét/  

 

„Hogyan tovább Magyarország?  

Védelem és Biztonság”  
témájú konferenciájára. 

 
 
 

A konferencia időpontja: 

 

2019. május 22. (szerda) 11.00 – 13.00 óráig 
 
 
 

A konferencia helyszíne: 

 

Magyar Tudományos Akadémia  

Könyvtár és Információs Központ 

II. emeleti konferenciaterem 

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

 

 

 

BELÉPÉS CSAK MEGHÍVÓVAL! 



PROGRAM 
 

 

A konferencia elnöke és moderátora 

DR. JANZA FRIGYES ny. r. vezérőrnagy,  

a Magyar Rendészet-tudományi Társaság főtitkára 

 

 

11.00 – 11.05 Megnyitó  

SZŐKE IRMA BM h. államtitkár, a GTTSZ Hon- és 

Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozatának elnöke 

 

11.05 – 11.50  

„Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program” 

Előadó: DR. BENKŐ TIBOR honvédelmi miniszter 
 

11.50 – 11.55 Köszöntő 

VALENTA LÁSZLÓ ny. r. dandártábornok,  

a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége elnöke 

 

11.55 – 12.35  

„Világpolitikai körkép” 

Előadó: DR. habil KIS-BENEDEK JÓZSEF Ph.D.   

ny. ezredes, egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

12.35 –  Zárszó:  

PROF. DR. SZENES ZOLTÁN ny. vezérezredes, egyetemi tanár, a 

Magyar Hadtudományi Társaság elnöke 

 

Büfé 

 

 

MEGHÍVOTTAK 
 

GTTSZ Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozatában 

résztvevő szervezetek, 

a Magyar Hadtudományi Társaság, 

a Magyar Rendészettudományi Társaság, 

a Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium,  

egyes szakmai országos hatáskörű szervezetek meghívottjai, 

a GTTSZ pártoló és jogi tagjai 

 

 

A KONFERENCIA HELYSZÍNÉNEK TÉRKÉPE: 

 

 

 


