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Év végi Köszöntő 
 

 

Kedves Tagtársunk, Tisztelt Partnerünk! 
 

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

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

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

és lelkesedéssel töltenek el bennünket, amikor beköszönt az újév. 

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

és eredményes volt. 

 

Kedves Hölgyek és Urak! 
 

Köszönjük a 2019. évben végzett munkájukat, támogatásaikat, 

együttműködésüket, mellyel sikerült megvalósítani az év elején kitűzött céljainkat, 

növelni tudtuk szakmai rendezvényeink számát, így a „Hogyan tovább Magyarország 

az Európai Unióban, a globális világban?” című konferencia-, előadás- és vitasorozat 

keretében már a 144. konferenciára került sor. 

Bízunk benne és reméljük, hogy Szövetségünk a 2020-as esztendőben is 

gazdagítani fogja hazánkat és a külföldi tudományos életet színvonalas 

szakmaiságával, konferenciáival és kutató munkáival.  

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben Gazdag, Boldog Új 

Esztendőt kívánunk Szövetségünk valamennyi pártoló és jogi tagjának, 

tisztségviselőjének, az együttműködő, adományozó és támogató szervezetek 

vezetőinek és tagjainak, valamennyi barátunknak! 

 

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

    a GTTSZ elnöke          a GTTSZ főtitkára 
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„HOGYAN TOVÁBB MAGYARORSZÁG  

AZ EURÓPAI UNIÓBAN,  

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

 

Száznegyvennegyedik előadás és vita:  

„A környezetbarát villamosenergia-termelés dilemmái” 
(2019. november 14., Budapest) 

 

A konferencia helyszíne: 

MTA Könyvtár és Információs Központ 

 

 

A rendezvény programja: 

Megnyitó:VALENTA LÁSZLÓelnök, GTTSZ 

 

Moderátor:HATVANI GYÖRGY elnök, GTTSZ Energiatagozat 

 

Előadások: 

„Dekarbonizációs technikák” 

Előadó: DR. MOLNÁR LÁSZLÓfőtitkár, Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület 

 

 „Egy akkumulátoros villamos energiatároló-rendszer létesítésének és üzemeltetésének 

tapasztalatai” 

Előadó:ALMÁSI LÁSZLÓ portfólió manager, ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. 

 

„A negyedik generációs reaktorok és a gázhűtésű gyorsreaktor-koncepció bemutatása” 

Előadó:OROSZ GERGELY doktorandusz, BME Nukleáris Technikai Intézet 

 

Kérdések, hozzászólások 

 

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

Az EU “Tiszta energiacsomagja” és a készülő Nemzeti Energiastratégia egyik kiemelt célkitűzése a 

gazdaság dekarbonizálása, klímavédelmi okokból. 

E célt szolgálja többek között a megújuló energiaforrásokból történő villamosenergia termelés preferálása. 

A tiszta, karbonmentesvillamosenergia termelés eléréséhez meglehetősen rögös út vezet. Az előadók 

egyrészt ennek buktatóira hívták fel a figyelmet, másrészt a cél elérését szolgáló energetikai innovációk 

helyzetéről adtak számot. 

 

A dekarbonizáció alapeleme az energetikában a fosszilis tüzelőanyagok kiszoritása és helyettesitése főképp 

szél- és napenergiával. Köztudott, hogy ezen megújuló energiaforrások egységnyi kapacitásai által évente 

termelt energia mennyisége a fosszilis alapú azonos kapacitásokénak törtrésze. Ráadásul még akkor is 

biztosítani kell a folyamatos áramellátást, amikor a szél sem fúj és a nap sem süt. ( Német adatok szerint ez 

a “Dunkelflaute”-nak nevezett eset átlagosan évi 600 órában fordul elő.) 

A “Tiszta energia” projektek  az IEA felmérése szerint meglehetősen kezdeti állapotban vannak, egy részük 

még meg sem indult, végrehajtásukhoz sok fejlesztésre és még több pénzre van szükség. 

 

A vilamosenergai termelés teljes dekarbonizációja talán akkor lehet sikeres, ha: 

 az alaperőművi feladatokat atomerőművek látják el, 

 a kiegyenlítő energiát földgáz tüzelésű erőművek biztosítják mindaddig, amíg az új technológiák ( 

pl. energia tárolás) ipari méretekben gazdaságos alkalmazása nem biztosítható, 

 a fentiek figyelembe vételével moderált tempóban terjesztik el a megújuló bázisú villamosenergia 

termelő  egységeket. 

 

Egy 10MVA névleges teljesítményű,10 MWh tárolókapacitású akkumulátoros energiatároló létesítésének 

és üzemeltetésének tapasztalatairól kaptunk részletes tájékoztatást. A berendezés létesítési költsége 1,1 Mrd 

Forint volt, melynek mintegy felét EU támogatás fedezte. A tároló a villamosenergia rendszerben a 

frekvencia stabilizáló tercier tartalékolástól a kiegyenlítő energia biztosításáig, számos feladatot képes kellő 

rugalmassággal ellátni. Költségei azonban nagyok, megtérülése túl hosszú, emiatt szélesebb körű 

elterjesztése jelenleg még nem gazdaságos. 

 

Az energetikai innováció az atomreaktorok területén is folyamatosan halad.Az úgynevezett negyedik 

generációs reaktorok fejlesztése a nukleáris biztonság növelését, valamint a hasadó anyagok minél nagyobb 

hatásfokú hasznosítását szolgálja.(A természetes urán mindössze 0,72%-a hasadóképes). Megismerhettük a 

különböző hűtőközegekkel operáló (például a nátriumhűtésű, a sóolvadékos, vagy a hélium gázhűtésű ) 

reaktorok legfontosabb jellemzőit. Ezek mindegyike lényegében még kísérleti stádiumban lévő fejlesztés és 

csak egy-egy működő kísérleti példány található a fejlesztő országokban ( USA, Oroszország, Kína). 

A karbonmentes gazdaság növekvő villamoseneria igényeinek kielégítését nagymértékben elősegítik az 

atomerőművek, amelyek negyedik generációja még biztonságosabb és gazdaságosabb környezetkímélő 

villamosenergia termelést biztosíthat. 

          Hatvani György s.k. 

                a GTTSZ Energiatagozatának elnöke 

 

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

honlapján. 

 

A rendezvény támogatói: 
Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata   ♦   E.ON Hungária Zrt. 

MAVIR Zrt.   ♦   Mátrai Erőmű Zrt. 

 
A rendezvény közreműködői: 

GTTSZ Energiatagozata   ♦   Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége 

http://www.gttsz.hu/
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A 2019. MÁJUSI HÍRLEVÉL 

MEGJELENÉSE ÓTA ELTELT IDŐSZAK 

EGYÉB KONFERENCIÁI 
 

„A MAGYAR GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE: 

HELYZET ÉS KILÁTÁSOK” CÍMŰ KONFERENCIA 

MÁJUS 21-ÉN BUDAPESTEN 
 

 

A konferencia helyszíne: 

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 

 

A rendezvény programja: 

Megnyitó: VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke 

 

Előadás: 

„A magyar gazdaság versenyképessége: helyzet és kilátások” 

Előadó: PROF. DR. CHIKÁN ATTILAakadémikus, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, a 

GTTSZ elnökhelyettese 

 

Zárszó 

 

 

A KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA 

 
Professzor Dr. Chikán Attila akadémikus, a GTTSZ elnökhelyettese „A magyar gazdaság 

versenyképessége: helyzet és kilátások” címmel tartott előadást a szervezet májusi közgyűlése előtti 

konferencián. 

 
A rendkívül színvonalas és tartalmas előadás a magyar gazdaság helyzetértékelésével 

kezdődött, mely a kiemelt makrogazdasági mutatókkal került bemutatásra közel 10 évre 

visszamenően. Elemzésre került a magyar gazdaság fejlettsége, fejlődése, az adósságállomány 

szerkezete, illetve a gazdaságban rejlő potenciál, különösen hangsúlyt helyezve a termelékenység 

alakulására. Professzor Úr a magyar gazdaság teljesítményének régiós összehasonlítását is elvégezte. 

Megállapítása szerint fejlettségünk a vizsgált mutatók alapján régiós szinten nem változott, 2010 óta 

stabilan a középmezőnybe tartozunk. Más a helyzet a gazdasági növekedés esetében, a 2017-ig szóló 

adatsor szerint annak az utolsó két évében elért 2-3%-os GDP növekedésünk régiós szinten a 

legalacsonyabbak közé tartozott. Az államháztartási hiányunk ugyan jelentősen csökkent, de régiós 

szinten nem kiemelkedő az elért eredmény. A külső adósságállományunk helyzete stabilizálódott, a 

régió középmezőnyében helyezkedünk el. A termelékenységünk növekedése az elmúlt években 

gyorsabb volt, mint az OECD országok átlaga. A vizsgált időszak végén azonban stagnálásba fordult a 

növekedés üteme. Az elemzés konklúziója szerint a magyar gazdaság teljesítménye a régiós mezőny 

közepén helyezkedik el. 

 
Professzor Úr előadásának második felében a versenyképesség vizsgálatára helyezte a 

hangsúlyt. A terület a magyar gazdaságpolitikai irányítóinak fókuszában van. A felméréseket végző 

nemzetközi intézetek közül a Világgazdasági Fórum jelentése került ismertetésre. A magyar gazdaság 

versenyképessége 2008-2018 között lényegében nem változott. Az adatokból kiderült, hogy átlagosan 
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a 60. hely környékén van bérelt helyünk, ami körülbelül a mezőny közepének felel meg. A régiós 

versenytárs országok közül sem tudtunk kitörni, érdemei előrelépést felmutatni. A prezentáció során 

bemutatásra kerültek a magyar Versenyképességi Index fő pillérei. Az előadás főbb megállapítása, 

hogy a magyar gazdaság összteljesítménye az elmúlt években javult, ez döntően a nemzetközi 

környezetnek és az EU transzfereknek köszönhető. A fejlett országokhoz azonban nem kerültünk 

közelebb, a gazdaság teljesítménye a közép-kelet európai országokhoz képet is gyenge. A magyar 

gazdaság tehát fejlődik, de a versenytársaknál lassabban. A fejlődés fő gátjai jellemzően társadalmi 

jellegűek.  

 
Professzor Dr. Chikán Attila előadásának végén a közép-távú gazdasági kilátásokról beszélt.  

Problémaként emelt ki, hogy a gazdaság nincs a magyar politika prioritásának fókuszában. 

Aggodalomra ad okot az EU-hoz való viszonyunk. A társadalomszerkezet alakulása kedvezőtlen, a 

rendelkezésre álló munkaerőnek a struktúrája folyamatában nem mutat kedvező képet. A kormányzati 

gazdaságpolitika túlzottan optimista. A várt és szükséges termelékenységnövekedés forrása nem 

látszik, ennek egyik oka például, hogy Magyarországon rendkívül alacsony az innovatív vállalatok 

aránya.  

 
Az előadás végső megállapításai szerint a fejlődési, felzárkózási dinamika növelése érdekében 

szükséges a gazdaság szereplői közötti bizalom jelentős érősítésére. A korrupció csökkentése is 

elsődleges feladat, Magyarországon hihetetlenül rontja a gazdaság hatékonyságát. A munkaalapú 

helyett tudásalapú fejlődésre lenne szükség, ennek érdekében az oktatásba és tudományba sokkal több 

pénzt kellene fektetni. A technikai fejlődés felé való erőteljesebb kormányzati törekvés is alapvető 

fontosságú a gazdaság jövője szempontjából. Ezek mellett kiemelten fontos feladat a központosítás 

csökkentése, illetve az erős nemzetközi értékláncokba való kapcsolódás.  

 

Dr. Tóth Gergely Ph.D.  s.k. 
a GTTSZ Gazdasági és Külgazdasági Tagozatának elnöke 

 

 
Az előadásról készített videofelvétel és a prezentáció megtekinthető a Szövetség www.gttsz.hu 

honlapján. 
 

 

http://www.gttsz.hu/
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A „HOGYAN TOVÁBB MAGYARORSZÁG? VÉDELEM ÉS 

BIZTONSÁG” CÍMŰ KONFERENCIA MÁJUS 22-ÉN 

BUDAPESTEN 
 
A konferencia helyszíne:MTA Könyvtár és Információs Központ 

 

A rendezvény programja: 

Megnyitó:KOPASZ JENŐ ny. dandártábornok, a GTTSZ Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek 

Tagozatának társelnöke 

 

A konferencia elnöke és moderátora:DR. JANZA FRIGYESny. r. vezérőrnagy,  

a Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkára 

 

Előadás:„Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program”  

Előadó: DR. BENKŐ TIBOR honvédelmi miniszter 

 

Köszöntő:VALENTA LÁSZLÓ ny. r. dandártábornok, a GTTSZ elnöke 

 

„Világpolitikai körkép” 

Előadó:DR. habil KIS-BENEDEK JÓZSEF Ph.D.ny. ezredes, egyetemi tanár, Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem 

 

 

Zárszó:PROF. DR. SZENES ZOLTÁN ny. vezérezredes, egyetemi tanár, a Magyar Hadtudományi 

Társaság elnöke 

 

A rendezvény közreműködői: 

GTTSZ Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozata 

Magyar Hadtudományi Társaság 

Magyar Rendészettudományi Társaság 

 

 

A RENDEZVÉNY ÖSSZEFOGLALÓJA: 
 
A GTTSZ  Hon-és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozata, a Magyar Hadtudományi 

Társaság és a Magyar Rendészettudományi Társaság közös konferenciát rendezett 2019. május 

22-én, melynek vendége és előadója volt  DR. BENKŐ TIBOR Magyarország Honvédelmi 

Minisztere. 

 

Előadásának címe a „Zrínyi 2026 Honvédelmi és  Haderőfejlesztési  Program”,  amely a 

Magyar Kormány átfogó „Irinyi” fejlesztési programjának részeként, a haderő költségvetési 

támogatásának soha nem látott mértékű megemelésével kívánja fejleszteni a honvédelem 

rendszerét és benne a Magyar Honvédséget,  hangzott el a miniszteri beszédben. A haza védelme 

megkívánja a korszerű haditechnikai eszközöket és az azt kiválóan kezelni tudó, felkészített 

személyi állományt . 

 

Az elmúlt években a honvédség lehetőségei szerényebbek voltak, ezért sok bepótolni való, 

további feladat is van : mint a tartalékos rendszer fejlesztése, a katonai kiképzés, a logisztikai 

rendszer, az infrastruktúra fejlesztése területén, minden olyan területen, mely a sokat emlegetett 

„korszerű és ütőképes haderő” fogalomkörébe tartozik. 
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A hallgatóság elismeréssel nyilatkozott, hogy a Zrínyi 2026 programról ilyen 

részletességgel, hiteles előadást hallhatott a legilletékesebb előadótól, a Honvédelmi Minisztertől, 

melyet ezúton is megköszönünk. 

                                                                                                        Kopasz Jenő s.k.  

ny. mérnök dandártábornok,  

                                                                                                        a Tagozat társelnöke 
 

Az előadásokról készített videofelvételek és a prezentációk megtekinthetőek a Szövetség 

www.gttsz.hu honlapján. 

 

 

„EÖTVÖS EMLÉKNAP”  

CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT  

SZOLNOKON, ZALAEGERSZEGEN ÉS NAGYKANIZSÁN 
 

SZEPTEMBER 26. – SZOLNOK 

 
A rendezvény védnöke: 

SZALAY FERENC Szolnok MJV polgármestere 

 

A rendezvény helyszíne: 

Szolnoki Szakképzési Centrum 

 

A rendezvény programja: 

Megnyitó:JANZSÓ ANTAL, a GTTSZ főtitkárhelyettese 

 

Zenei köszöntő:ASHARTI SZABÓ ANDREA énekművész, a GTTSZ pártoló tagja 

VIRÁG ISTVÁN szaxofon 

 

Köszöntő:DR. KÁLLAI MÁRIA országgyűlési képviselő, Szolnok MJV 

 

A rendezvény levezető elnöke:VÉRT ANDRÁS, a GTTSZ Ifjúsági Tagozatának elnöke 

 

Előadások 

 „Tudomány és a XXI. század technológiái” 

Előadó: PROF. DR. KROÓ NORBERT akadémikus, fizikus, kutatóprofesszor, Magyar 

Tudományos Akadémia, a GTTSZ elnökhelyettese 

 

http://www.gttsz.hu/
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„A kutatói életpálya kezdete és a Nemzeti, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal ezt támogató 

programjai” 

Előadó: DR. CZIRÁKI SZABINA, az Országos Tudományos Diákköri Tanács titkára, NKFIH 

 

„Emlékezés Eötvös Lorándra” 

Előadó: FONYI MÁTÉ, a Verseghy Ferenc Gimnázium tanulója 

 

“A búzán élő talajmikroorganizmusok hatása”  

Előadó: FARKASINSZKI LEHEL ZOLTÁN, a Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Szakgimnázium 

tanulója 

 

Zárszó:HICSÓ GYÖRGY, a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja 

 
A rendezvény közreműködői: 

GTTSZ Ifjúsági Tagozata 

Szolnoki Szakképzési Centrum 
 

 
 

Az előadásokról készített videofelvételek és a prezentációk megtekinthetőek a Szövetség 

www.gttsz.hu honlapján. 
 

OKTÓBER 15. – ZALAEGERSZEG 

 
A rendezvény fővédnökei: 

DR. PALKOVICS LÁSZLÓ innovációs és technológiai miniszter 

BALAICZ ZOLTÁN Zalaegerszeg MJV polgármestere 

 

 

A rendezvény helyszíne: 

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium 

 

A rendezvény programja: 

Megnyitó:JANZSÓ ANTAL, a GTTSZ főtitkárhelyettese 

 

Zenei köszöntő:ASHARTI SZABÓ ANDREA énekművész, a GTTSZ pártoló tagjaés 

a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium diákjainak népzenei műsora 

 

Köszöntő:BALAICZ ZOLTÁN Zalaegerszeg MJV polgármestere 

 

A rendezvény levezető elnöke:KARÁTH ANITA irodalomtanár 

http://www.gttsz.hu/
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Előadások 

 „Tudomány és a XXI. század technológiái” 

Előadó: PROF. DR. KROÓ NORBERT akadémikus, fizikus, kutatóprofesszor, Magyar 

Tudományos Akadémia, a GTTSZ elnökhelyettese 

 

„A kutatói életpálya kezdete és a Nemzeti, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal ezt támogató 

programjai” 

Előadó: DR. CZIRÁKI SZABINA, az Országos Tudományos Diákköri Tanács titkára, NKFIH 

 

„Eötvös Loránd, a tudós tanár” 

Előadó: PROF. DR. KOVÁCS LÁSZLÓ főiskolai tanár, fizikatörténész 
 

„És mégis mozog a Föld; avagy a Föld forgásának kimutatása Eötvös-mérleg segítségével” 

Előadó: PÁCSONYI PÉTER, a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium nyolcévfolyamos 

képzésének végzős diákja 

 

Zárszó:HORVÁTH ATTILA, a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatója 

 

 
 
Az előadásokról készített videofelvételek és a prezentációk, valamint a Zalaegerszegi Televízió 

beszámolója a rendezvényről megtekinthetőek a Szövetség www.gttsz.hu honlapján. 
 

A rendezvény közreműködői: 
GTTSZ Ifjúsági Tagozata 

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium 
 

NOVEMBER 5. – NAGYKANIZSA 

 
A rendezvény fővédnökei: 

CSERESNYÉS PÉTERkereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár, ITM 

BALOGH LÁSZLÓNagykanizsa MJV polgármestere 

 

A rendezvény helyszíne: 

Medgyaszay Ház 

 

A rendezvény programja: 

Moderátor: LADOLA JÓZSEF szerkesztő 

 

Megnyitó:JANZSÓ ANTAL, a GTTSZ főtitkárhelyettese 

http://www.gttsz.hu/
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Köszöntő:DÉNES SÁNDOR igazgató, Batthyány Lajos Gimnázium 

 

Előadások 

 „Tudomány és a XXI. század technológiái” 

Előadó: PROF. DR. KROÓ NORBERT akadémikus, fizikus, kutatóprofesszor, Magyar 

Tudományos Akadémia, a GTTSZ elnökhelyettese 

 

„A kutatói életpálya kezdete és a Nemzeti, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal ezt támogató 

programjai” 

Előadó: DR. CZIRÁKI SZABINA, az Országos Tudományos Diákköri Tanács titkára, NKFIH 

 

„Eötvös Loránd, a tudós tanár” 

Előadó: PROF. DR. KOVÁCS LÁSZLÓ főiskolai tanár, fizikatörténész 

 

„Az Eötvös-inga használatának emlékei a Magyar Olaj- ésGázipari Múzeumban” 
Előadó: TÓTH JÁNOS igazgató, Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum 

„Eötvös Loránd és Zemplén Győző kapcsolata” 
Előadó: DOBÓ ÁDÁM, a Batthyány Lajos Gimnázium 12/B.osztályos tanulója 
 

Zárszó:JANZSÓ ANTAL, a GTTSZ főtitkárhelyettese 

 

 
 

Az előadásokról készített videofelvételek és a prezentációk, valamint a Kanizsa TV beszámolója 

a rendezvényről megtekinthetőek a Szövetség www.gttsz.hu honlapján. 
 

A rendezvény közreműködői: 
GTTSZ Ifjúsági Tagozata 

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 

„Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban 

taníthassunk” 

(Eötvös Lóránd) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gttsz.hu/
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„Eötvös Emléknap” 

 
2019 őszén, Szövetségünk Ifjúsági Tagozata az „Eötvös 100” programhoz igazodva konferencia 

sorozatot szervezett. Az előadások tematikájának megtervezésénél, valamint az előadók felkérésénél 

igyekeztünk arra törekedni, hogy a hallgatóság között a diákok legyenek elsősorban megszólítva.  A 

céljaink megvalósítását 3 középiskola segítette, elsősorban úgy, hogy olyan diák előadókat biztosítottak 

számunkra, akik tudásukkal és előadásmódjukkal saját korosztályukat is képesek megmozdítani.  

 

Az emléknapok a Szolnoki Szakképzési Centrumban, a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban, 

valamint Nagykanizsán, a Medgyaszay Házban kerültek megrendezésre.  

 

A konferencia előadói között szerepelt Hicsó György, a Szolnoki Szakképzési Centrum 

kancellárja, aki beszédében kihangsúlyozta, hogy a kormány elhivatott a természettudomány felé, számos 

programjában igyekszik mind a meglévő kutatókat, mind pedig, a pályára kerülő, úgynevezett 

tudósjelölteket támogatni.  

 

Előadást tartott mindhárom helyszínen Prof. Dr. KroóNobert akadémikus úr, aki a „Tudomány és 

a XXI. század technológiái” c. új könyvének bemutatásával igyekezett bemutatni, hogy napjainkban 

mennyire rohamosan fejlődik a tudomány, milyen új érdekességek, elméletek, tudományos tények jelentek 

meg. Jelen társadalmunk aktuális problémáira is rávilágított. A tudomány, technológia az emberi értelem 

fejlődése, mennyire halad együtt, hová tart a világ.  

 

Dr. Cziráki Szabina, az Országos Tudományos Diákköri Tanács titkára, NKFIH előadásaiban a 

kutatókra, a kutatóvá válás folyamatára tért ki részletesen. Ezen kívül a hallgatóság választ kapott arra, 

hogy hogyan lehetünk kutatók, mit kell azért tenni, ki a jó kutató. A jó kutató fogalmát előadásában Szent-

Györgyi Albert idézetével magyarázta meg, azaz „Látni, amit mindenki lát, és gondolni, amit még senki 

sem gondolt”.  Szent-Györgyi Albert ezzel a mondatával is azt szerette volna kifejezni, hogy a kutatói lét és 

munka, hosszú és fáradtságos, de az a többlet tudás és a munka végeredménye, az elismert sikerek 

felbecsülhetetlen értékkel rendelkeznek.  

 

Prof. Dr. Kovács László főiskolai tanár, fizikatörténész, valamint Tóth János, a Magyar Olaj –és 

Gázipari Múzeum igazgatója egy rendkívül részletes előadást tartottak Eötvös munkásságáról, az elméletet 

kísérletek tették változatossá.  

 

Fonyi Máté,a Verseghy Ferenc Gimnázium tanulója Eötvös Lóránd és a modern Fizika c. 
előadásában, Pácsonyi Péter, a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium nyolcévfolyamos képzésének 

végzős diákja  És mégis mozog a Föld avagy a Föld forgásának kimutatása Eötvös-mérleg segítségével c. 

előadásban mind elméleti, mind pedig gyakorlati oldalról ismertették Eötvös munkásságát. 

 

BodóÁdám, a Batthyányi Lajos Gimnázium végzős diákja érdekes előadással mutatott rá, hogy 

hogyan működhet egy jó mentor program. Egy fiatal fizikus kutató, Zemplén Győző, hogyan kerülhetett 

gyakornokként egy ekkora tudással rendelkező már elismert tudós mellé. Ahogy azt Galileo Galilei is 

megjegyezte „A gyermek feje nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani.” 

 

Ez az előadás pontosan rámutatott arra, amit a Gazdálkodási és Tudományos Társaság is szeretne. Az ifjú 

tehetségek felfedezése és támogatása. 

 

Tagozatunk különös figyelmet fordított és megfogadta a Fizikus nagyrabecsült szavait és a 

konferenciák során egymástól tanulva mi is tanulhattunk. Örömmel figyelhettük meg, hogy a középiskolai 

hallgatók nagy érdeklődéssel figyeltek, és hallgatták meg előadóinkat, de legfőképpen diáktársaik 

előadását.  
 

Gyarmati Annamária s.k. 

a GTTSZ Ifjúsági Tagozatának társelnöke 
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A „MINDENNAPI PÉNZÜGYEINK” SORON KÖVETKEZŐ 

KONFERENCIÁJA OKTÓBER 29-ÉN BUDAPESTEN 
 

 

A konferencia helyszíne: 

Milton Friedman Egyetem 

 

A rendezvény programja: 

 

Megnyitó: 

DR. SZATMÁRI PÉTER C.S.c.általános és közkapcsolati rektorhelyettes, a rendezvény moderátora 

 

Előadások: 

„Pénzügyi tudatosság”  

Előadó: DR. FERKELT BALÁZS egyetemi docens, tanszékvezető, Budapesti Gazdasági Egyetem 

 

„A hitelekről hitelesen” 

Előadó: GÁCSI ROLAND egyetemi tanársegéd, Szent István Egyetem, Gödöllő 

 

Kérdések, válaszok 

 

Zárszó: 

DR. SIPOS ZOLTÁNtanszékvezető, Milton Friedman Egyetem 

 

 

A RENDEZVÉNY ÖSSZEFOGLALÓJA: 

 
A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ) Ifjúsági Tagozata és a 

Milton Friedman Egyetem közös rendezésében 2019. október 29.-én délelőtt olyan, előadásokra épülő 

rendezvényre került sor, amely egyszerre növelhette a résztvevő egyetemi hallgatók és oktatók 

pénzügyi tudatosságát és egyben tájékoztatta is őket a pénzügyi világ fejlődésének időszerű 

kérdéseiről, innovációiról.  

 
A rendezvény bevallott célja is éppen a pénzügyi tudatosság növelése volt, ami napjainkban 

nagyon időszerű kérdés. A takarékosság, az öngondoskodás, a jól megtervezett hitelfelvétel és 

törlesztés, a megtakarítási és befektetési formák közötti választás egyaránt fontos az idősebb és 

fiatalabb generációk számára.  

 
Dr. Szatmári Péter, a Milton Friedman Egyetem általános rektor-helyettese bevezetőjében 

kiemelte annak fontosságát, hogy a fiatal értelmiségi szakemberek a különböző tantárgyakban szerzett 

ismereteket saját munkahelyükön és mindennapi életükben is tudják alkalmazni. Egyben megköszönte 

a GTTSZ együttműködő segítségét és a szponzor, a Diákhitel Központ Zrt.-nek a rendezvényhez 

nyújtott támogatását.  

 
A rendezvény első előadását Dr. Ferkelt Balázs egyetemi docens, tanszékvezető, a Budapesti 

Gazdasági Egyetem tanára tartotta. Előadásában igen sokféle szempontból elemezte a különféle 

befektetési lehetőségeket, értékpapírokat, a kötvények, részvények természetét, a köztük fennálló 

különbségeket. Találó módon hívta fel a figyelmet arra, hogy a befektető általában kettőt választhat a 

befektetések három jó tulajdonsága közül: biztonság, likviditás, hozam. Ha mindhármat ígéri egy 

befektetés, akkor kezdjünk el gyanakodni… 
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Kitért az előadás a globális pénzügyi rendszer időszerű fejlődési irányainak bemutatására is, 

amivel igen sok információt tudott átadni a rendelkezésére álló viszonylag rövid idő alatt. A 

hallgatóság nagy figyelemmel hallgatta.  

 
A második előadást Gácsi Roland, a Szent István Egyetem tanára tartotta a hitelezésről. A 

devizahitelezéssel járó kamat-és árfolyam-kockázatok és az ezzel kapcsolatos tapasztalatok 

mindenképpen kiemelik e téma jelentőségét. Rávilágított a teljes hiteldíj mutató tartalmára és az ebben 

található sokféle díjtétel felmérésének fontosságára. Azt tanácsolta a hallgatóságnak, hogy hitelfelvétel 

előtt mindenki készítsen költségtervet, egyfajta költségvetést, ami a saját jövőnk kézben tartásának és 

az öngondoskodásnak is a kulcsa lehet.  

 
A rendezvény levezető moderátora, Dr. Sipos Zoltán, a Milton Friedman Egyetem 

tanszékvezető tanára zárszavában ismét hangsúlyozta az előadók leglényegesebb mondanivalóját: azt, 

hogy ismereteinket tudatosan alkalmazva saját mindennapjainkban, teljesebb, biztonságosabb és 

gazdagabb életet élhetünk. 
 

                 Dr. Sipos Zoltán s.k. 

             a Milton Friedman Egyetem tanszékvezető tanára 

 

Az előadások prezentációi megtekinthetőek a Szövetség www.gttsz.hu honlapján. 

 

A rendezvény támogatója: 

Diákhitel Központ Zrt. 

 

A rendezvény közreműködői: 

GTTSZ Ifjúsági Tagozata 

Milton Friedman Egyetem 

 

 
 

 

http://www.gttsz.hu/
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„TECHNOLÓGIA – FENNTARTHATÓSÁG – BUTASÁG 

IDŐSZERŰ TUDOMÁNYOS METSZETEK”  

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE ALKALMÁBÓL 

RENDEZETT TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 

NOVEMBER 19-ÉN EGERBEN 
 

 

A konferencia helyszíne: 

Eszterházy Károly Egyetem, Líceum, Kápolna 

 

 

A konferencia programja: 

 

Megnyitó köszöntők:  

CSÁFOR HAJNALKA dékán, intézetigazgató, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 

Eszterházy Károly Egyetem  

VALENTA LÁSZLÓ elnök, Gazdálkodási Tudományos Társaságok Szövetsége  

 

 Előadások:  

 

A tudomány és technológia a XXI. században 

Előadó: PROF. DR. KROÓ NORBERTakadémikus, fizikus, kutatóprofesszor, Magyar 

Tudományos Akadémia 

A 4. ipari forradalom fenntarthatósági kockázatai  

Előadó: PROF. DR. SZLÁVIK JÁNOS MTA doktora, közgazdász, egyetemi tanár, professor 

emeritus, Eszterházy Károly Egyetem Gazdaságtudományi Intézet 

A butaság változó valósága 

Előadó: PROF. SÁRKÁNY PÉTER intézetigazgató, filozófus, egyetemi tanár, Eszterházy 

Károly Egyetem Társadalomtudományi Intézet:  

 

Kérdések és válaszok  
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A RENDEZVÉNY ÖSSZEFOGLALÓJA 

 
A magyar Tudomány Ünnepe 2019 programsorozat keretében az Eszterházy Károly 

Egyetem Gazdaságtudományi Intézete és a Gazdálkodási Tudományos Társaságok 

Szövetsége közös szervezésében zajlott tudományos konferencia Egerben az Egyetem Líceum 

épületének kápolnájában 2019. november 19-én 14.00 órai kezdettel. 

 
A rendezvényt az annak helyszínét biztosító Eszterházy Károly Egyetem részéről a 

Gazdaság- és Társadalomtudományi kar dékánja Csáfor Hajnalka nyitotta meg. Üdvözölte a 

konferencián nagy számban megjelent hallgatóságot, és külön köszöntötte a konferencia 

három előadóját. Ezt követően a társszervező Gazdálkodási Tudományos Társaságok 

Szövetségének elnöke Valenta László elnök köszöntötte a megjelenteket. 

 
Az első előadó Kroó Norbert akadémikus, fizikus, kutatóprofesszor volt, aki A 

tudomány és technológia a XXI. századbancímmel tartotta meg ismeretterjesztő előadását, 

melyben a túlnépesedés, a korlátozott környezeti erőforrások és az egyre növekvő 

környezetkárosítás következményeire és veszélyeire hívta fel a figyelmet. A veszélyek 

mérséklése és a problémák megoldása terén pedig a tudomány, a technológia, az innováció és 

az oktatás szerepét egyaránt kiemelte. 

 
Szlávik János MTA doktora, közgazdász, egyetemi tanár, az Eszterházy Károly 

Egyetem professzor emeritusaA 4. ipari forradalom fenntarthatósági kockázatai címmel 

tartott elődást, melyben az első előadóhoz kapcsolódva bemutatta a 4. ipari forradalom 

jellemzőit, az ahhoz vezető utat, és azokat a nem szándékolt következményeket, amelyeket a 

gyors átalakulás hozhat, még mielőtt az új kezelési mechanizmusok kialakulnak. 

 
Sárkány Péter intézetigazgató, filozófus, az Eszterházy Károly Egyetem 

Társadalomtudományi Intézetének egyetemi tanára A butaság változó valóságacímű előadását 

is nagy érdeklődéssel várta a hallgatóság. Az előadó a butaság jelentésrétegei és hétköznapi 

felfogásai után megkísérelte bemutatni annak típusait, és feltárni az ehhez való 

viszonyulásunk lehetőségeit. 

 
Nagyon köszönjük a rendezvény szervezésében nyújtott segítséget a GTTSZ-nek! 

 

                                   Dr. Csáfor Hajnalka s.k. 

                                                                                az Eszterházy Károly Egyetem  

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

                                                                         dékánja 

 

 

A Líceum Televízió konferenciával kapcsolatos rövid riportjaimegtekinthetőek a Szövetség 

www.gttsz.hu honlapján 

 

 

A rendezvény közreműködői: 
Eszterházy Károly Egyetem Gazdaságtudományi Intézet 

GTTSZ 

http://www.gttsz.hu/
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SZERVEZETI ÉLET 
 

JEGYZŐKÖNYV A GTTSZ 

2019. MÁJUS 21. NAPI 

KÖZGYŰLÉSÉRŐL 
 

 

Közgyűlés megkezdése: 12.00 óra 

Közgyűlés helyszíne: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ  

                                   II. emeleti Konferencia-terem (1051 Budapest, V. Arany János u. 1.) 

 

Valenta László, a GTTSZ elnöke: 

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Vendégeink! 

A GTTSZ 2018. évi tevékenysége beszámolójának szóbeli kiegészítést tartalmazó, és a 2018. évről 

szóló gazdasági előterjesztéseket tárgyaló Közgyűlésünket - a Meghívóban szerepelt felhívásnak 

megfelelően - az Elnökség összehívta. 

 

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

mint 15 nappal ezelőtt - kiküldte és elektronikus úton is közzétette. 

 

Közgyűlésünk elején meg kívánunk emlékezni vezetőségünk két volt tagjáról, akik 2018-ban 

elhunytak. Javaslom, hogy egyperces néma felállással emlékezzünk Dr. Gerda Sándor főtitkárhelyettes 

úrról és Lengyel Tibor úrról, az Ellenőrző Bizottság elnökéről. 

EGYPERCES CSEND 

 

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

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

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

levezetésére. 

 

Dr. Soós Tibor: 

Tisztelt Közgyűlés! 

A megjelentek száma alapján közgyűlésünk határozatképes. 

A napirend meghatározásával kezdjük meg az érdemi munkánkat. 

A kiküldött napirendi javaslattal kapcsolatban megkérdezem, hogy a közgyűlésen megjelentek 

ismerik-e a napirendi pontokat? 

IGEN 

Bejelentem, hogy mivel NEM történt olyan jogszabályváltozás, amely Alapszabályunk módosítását 

igényelné, ezért az elnökség NEM javasolja az Alapszabályunk módosítását. Ezért nem találhatnak a 

T. Küldöttgyűlés részt vevői az előzetesen kiküldött, a meghívóban szereplő napirendek között az 

Alapszabály módosítására vonatkozóan elnökségi javaslatot. 

Megkérdezem, hogy van-e valakinek további napirendi javaslata? 

NINCS 

Mivel senki nem jelentkezett megállapítom, hogy a Közgyűlés nem kívánja kiegészíteni az Elnökség 

napirendi javaslatát. 

Kérem, hogy az Elnökség által javasolt napirend megállapításáról szavazólapjuk felemelésével 

szavazzanak, először azok, akik azzal egyetértenek. 

SZAVAZÁS 

           Megállapítom, hogy a megjelentek a Meghívóban szereplő napirendi javaslatot egyhangúan       

           elfogadták, ellenpróbát vagy a tartózkodók számának megállapítását ezért nem kérem. 

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

amely a következő: 
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1. A Beszámoló Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (jegyzőkönyvvezető és 

hitelesítői, Mandátumvizsgáló és Szavazatszedő Bizottság)  

 

2. A GTTSZ 2018. évi tevékenysége beszámolójának szóbeli kiegészítése 

(írásbeli beszámoló: közzétéve a Szövetség 2018/1. és 2018/2. 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 dokumentum alapján) 

Vita, szavazások 

 

4.  Az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjának megválasztása 

 

5) Egyebek 

 

Rátérhetünk a közgyűlésünk 1. naprendi pontjára. 

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

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

urakat. 

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

IGEN 

Megállapítom, hogy a Közgyűlés egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv 

hitelesítők személyét. 

Bejelentem továbbá, hogy Alapszabályunk szerint az Elnökség felkérésére a mai napon 10.00. órától 

végzi munkáját a Mandátumvizsgáló Bizottság, mely a következő tagokból áll: 

- Miklós Imre, mint a Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke, 

- Pálos László, mint a Mandátumvizsgáló Bizottság tagja és 

- Gyarmati Annamária, mint a Mandátumvizsgáló Bizottság tagja. 

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

IGEN 

Megállapítom, hogy a Közgyűlés egyhangúan elfogadta a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjait. 

A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelzése alapján bejelentem, hogy jelenleg 27 fő van jelen a 

szavazásra jogosult jogi személy tagjaink képviseletében. 

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

Tisztelt Mandátumvizsgáló Bizottság a továbbiakban – szavazási hagyományainknak megfelelően - a 

közgyűlésen Szavazatszámláló Bizottságként segítse munkánkat. 

Mivel a Bizottság tagjai ezt a feladatot vállalják, ezért kérem, hogy a Közgyűlés szavazással döntsön 

arról, hogy a továbbiakban a Mandátumvizsgáló Bizottság, mint Szavazatszámláló Bizottság járjon el. 

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

IGEN 

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

Bizottság végezze a szavazatok megszámlálását. 

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

adjon a Közgyűlésnek szóbeli kiegészítést a GTTSZ 2018. évi általános tevékenységéről. 

 

 

http://www.gttsz.hu/
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Szabó Sándor főtitkár úr tájékoztatója: 

Szövetségünk 2018. évi szakmai és társadalmi tevékenysége megtalálható a Szövetség 2018/1. és 2. 

számú Hírlevelében, valamint a honlapunkon, ezért csak röviden kívánok szóbeli kiegészítést tenni. 

Rendezvényeinkkel kapcsolatban: 

A tavalyi évben is sikeresen folytattuk a „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban, a 

globális világban?” című előadás- és vitasorozatot. 

Ami a szövetségi munkánkat érinti: 

Az elmúlt évben ígért tagozati és regionális átszerveződések megtörténtek. A színvonal emelése és a 

tagság bővítése érdekében, a tagozati elnökök mellé társelnököket kértünk fel, illetve bíztunk meg, 

ugyanolyan hatáskörökkel, de szoros együttműködéssel. A régiók területén a megbízott vezetők mellé 

az előbbiek szerinti hatáskörrel vezető helyetteseket kértünk fel és bíztunk meg. Reményeink szerint 

hatékonyabb és többszínű lesz a munkájuk. 

A MNB PADA Alapítványának ismételt támogatásával négy vidéki és két budapesti egyetemen 

rendeztük meg „A közpénzügyi gondolkodás megújítása a közgazdaságtan és az oktatás korszerűsítése 

révén” című sorozatunkat. Várjuk a 2019. évi pályázatok kiírásait. 

A MNB szakmai és pénzügyi támogatásával szintén az egyetemek első éves hallgatói és a gyakorló 

középiskolák végzős hallgatói részére „Mindennapi pénzügyeink” címmel indított sorozatunkat 

folytattuk. 

Itt említem meg a jövő egyik fontos feladatát, amit Szövetségünk felvállal, mégpedig a 

„középiskolások pénzügyi tudatosságának” segítését, fokozását. E területen várjuk több minisztérium 

segítségét, illetve általuk tervezett feladatait. Jelenleg öt budapesti középiskolával vettünk fel 

szorosabb kapcsolatot. 

Ez alkalommal jelentem be, hogy még ezen a héten írjuk alá békásmegyeri Milton Friedman 

Egyetemmel egy „Megállapodási szerződést” közös oktatási tevékenységek végzésére. 

Jelzem, hogy június 5-én fog megtörténni ugyanez az egri Eszterházy Károly Egyetemmel is, valamint 

várható még ebben a félévben a kecskeméti Neumann János Egyetemmel is. 

Ezzel Szövetségünknek 5 egyetemmel lesz Együttműködési Megállapodása az oktatás területén. 

Végezetül arról szeretném tájékoztatni a Közgyűlést, hogy folytattuk és kibővítettük 

kapcsolatrendszerünket mind a társadalmi szervezetek, mind a kormányzati szervek felé. 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét. 

 

Dr. Soós Tibor:  

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

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

 

Rátérünk a 3. naprendi pontunk  a GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓK – megtárgyalására, 

melyek mindegyikének elhangzása után nyitunk EGYÜTTES vitát azokról. 

Felkérem  Szabó Sándor főtitkár urat, hogy az Elnökség megbízásából terjessze elő a GTTSZ 2018. 

évi mérlegbeszámolójához készült szóbeli kiegészítéseit és annak közhasznúsági mellékletét. 

 

Szabó Sándor: 

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

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

A Szövetség éves összes bevétele 30.382 ezer forint volt, míg az összes ráfordítás 30.368 ezer forint, 

így adózott eredményünk  14 ezer forint. 

A közhasznú tevékenységből származó bevétel 29.382 ezer forint volt, míg a közhasznú tevékenység 

ráfordítása összesen 29.758 ezer forint. 

A közhasznúsági melléklet tartalmazza azt is, hogy a szervezet munkájában 37 önkéntes vesz részt, 

továbbá nyomon követhető az anyagban a szervezet közhasznú tevékenységeinek részletes 

bemutatása, és szintén a 2018. évi támogatott rendezvények pénzügyi vonatkozásai. 

A GTTSZ Ellenőrző Bizottsága  2019. április 25-éntárgyalta meg a 2018. évi tevékenység számviteli 

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

előírásoknak és javasolta, hogy az Elnökség hagyja jóvá. 

A GTTSZ Elnöksége  2019. április 29-én tartott ülésén megismerte az Ellenőrző Bizottság 

előterjesztését, és megbízta a főtitkárt, hogy a beszámolót a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja.  
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Fentiek alapján kérem a T. Közgyűlést, hogy a GTTSZ 2018. évi mérlegbeszámolóját és annak 

közhasznúsági mellékletét fogadja el. 

 

Dr. Soós Tibor: 

Megköszönöm Főtitkár úr beszámolóját. Az Alapszabály 5.4.4. pontja előírásainak megfelelően 

megadom a szót DOBOS LÁSZLÓNÉ asszonynak, a GTTSZ Ellenőrző Bizottsága mb. elnökének. 

 

Dobos Lászlóné szóbeli kiegészítése: 

A GTTSZ Ellenőrző Bizottsága 2019. április 25-i ülésén ellenőrizte, megvizsgálta és megtárgyalta a 

Szövetség PK-442. számú nyomtatványban foglalt számviteli és közhasznúsági adatokat tartalmazó – 

a 2018. évi gazdálkodásáról szóló, a Közgyűlés elé terjesztendő – anyagát, azaz egyszerűsített 

beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét (a 2018. évi beszámoló a Szövetség honlapján a 

Letöltés menüpontjában jelenleg is és továbbra is elérhető). 

A tárgyban említett anyag az alábbi jogszabályok alapján, az abban foglalt előírások betartásával 

készült: 

- 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról; 

- 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 

összefüggő eljárási szabályokról; 

- 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról; 

- 2000. évi C. törvény a számvitelről. 

Az Ellenőrző Bizottság a GTTSZ Alapszabálya 5. fejezetének 5.4. pontjában szereplő testületi 

szervként a számviteli nyilvántartásokat áttekintette, ellenőrizte a Szövetség gazdasági ügyeit, 

pénzgazdálkodását tükröző számadatokat, melynek eredményét pozitívan ítéli meg. 

A GTTSZ a 2018. évben is konszolidáltan működött, bevételeinek, valamint közhasznú kiadásainak 

eleget tett. A Szövetség szakmai-tudományos, ismeretterjesztő munkája takarékos, szabályszerű 

gazdálkodást tükröz. 

Összegezésként: a beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, és az abban foglaltakat a Közgyűlés 

részére elfogadásra javasoljuk. 

 

Dr. Soós Tibor: 

Megköszönöm az Ellenőrző Bizottság beszámolóját. 

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

Jegyzőkönyvben történő rögzítés érdekében - hangosan bemondani szíveskedjenek. 

NEM 

Mivel hozzászólás nem érkezett, megkérem a T. Közgyűlést, hogy – az Ellenőrző Bizottság 

jelentésének ismeretében is - szavazzon a 2018. évi gazdálkodásról szóló beszámolóról és annak 

közhasznúsági mellékletéről. 

 Megállapítom, hogy a GTTSZ Közgyűlése a 2018. év gazdálkodásáról szóló mérlegbeszámolót és 

annak közhasznúsági mellékletéta következő arányban elfogadta: 

- Igen szavazat: 27 

- Nemleges szavazat: 0 

- Tartózkodott: 0 

és ezzel a 2018. évi mérlegbeszámolót  

-   30.382 ezer Ft bevétellel és  

-   30.368 ezer Ft kiadással, 

-   14 ezer Ft adózott eredménnyel, 

valamint annak közhasznúsági mellékletét egyhangúlag elfogadta. 

A szavazást köszönöm. 

 

 4. Az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjának megválasztása 
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Dr. Soós Tibor:  

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az EB tagjára és a tagok közül az elnök megválasztására 

nyílt szavazásban fogunk sort keríteni. 

Megadom a szót a jelölőnek, Valenta László úrnak, a GTTSZ elnökének. 

Valenta László:    

A GTTSZ 2019. február 20-i elnökségi ülése – Lengyel Tibor úr, az EB eddigi elnökének 2018. 

augusztus 15-i sajnálatos elhalálozása miatt – egyhangú döntése alapján ideiglenesen megbízta Dobos 

Lászlóné asszonyt, az EB eddigi tagját az EB elnöki teendői ellátására, a 2019. évi beszámoló 

közgyűlés napjáig. Ugyanakkor arról is döntés született, hogy az elnökség a közgyűlés felé javasolni 

fogja nevezett EB elnöki tisztségre való megválasztásra. Dobos Lászlóné asszonyt 2016. november 

23-i tisztújító közgyűlés választotta az EB tagjának, azóta is közmegelégedésre tölti be e tisztséget. 

Dobos Lászlóné asszony, aki a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán végzett, a Pénzügyminisztérium által 

regisztrált vezető belső ellenőr, és jelenleg a Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Belső 

Ellenőrzésén vezető belső ellenőrként dolgozik. 

Fentiek és az elnökség döntése alapján javasolom T. Közgyűlésnek, hogy Dobos Lászlóné asszonyt az 

EB elnökének válassza meg. 

Dr. Soós Tibor: 

Van-e más javaslat? 

Nincsen, ezért megkérdezem először a jelöltet, hogy vállalja-e a GTTSz Ellenőrző Bizottsága elnöki 

tisztségére vonatkozó jelölését és a feladat ellátását?  

IGEN vállalja 

Ezek után megkérdezem a Közgyűlést, hogy 

- ki az, aki szavazatával elfogadja a GTTSZ elnökének javaslatát a GTTSz Ellenőrző Bizottsága 

Elnökére, személyében Dobos Lászlóné asszonyra vonatkozóan? 

- Kérem először az igenlő szavazatokat:  

- Igen szavazat: 27 

- Nem szavazat: 0 

- Tartózkodott: 0 

Megállapítom, hogy a GTTSz közgyűlése Dobos Lászlóné asszonyt megválasztotta a GTTSz 

Ellenőrző Bizottsága elnökének. 

A megválasztott elnök asszonynak, Dobos Lászlónénak gratulálok és a T. Közgyűlésnek 

BEJELENTEM, hogy az így most két tagú EB-be egy új, harmadik tagot is kell választanunk. 

Megadom a szót a jelölőnek, Valenta László elnök úrnak azzal, hogy tegyen javaslatot a harmadik EB 

tag helyének betöltésére, személyére. 

 

Valenta László: 

A GTTSZ 2019. február 20-i elnökségi ülése – Lengyel Tibor úr, az EB eddigi elnökének 2018. 

augusztus 15-i sajnálatos elhalálozása miatt – egyhangú döntése alapján ideiglenesen megbízta Dr. 

Tóth László urat, az EB tagi teendői ellátására, a 2019. évi beszámoló közgyűlés napjáig. Ugyanakkor 

arról is döntés született, hogy az elnökség a közgyűlés felé javasolni fogja nevezett EB tagi tisztségre 

való megválasztásra. Dr. Tóth László Ph.D. közgazdász, r. vezérőrnagy úr a Belügyminisztérium több 

szervénél, így a BM Határőrségnél, valamint a BVOP-n főigazgató-helyettesként dolgozott. A 

Belügyminisztériumban betöltötte a gazdasági helyettes államtitkári tisztséget, és ezzel egy időben a 

GTTSZ Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozata elnöki funkcióját is ellátta. Jelenleg – 

Belügyminiszter Úr döntése alapján – az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettesi 

tisztségét tölti be. 
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Fentiek és az elnökség döntése alapján javasolom T. Közgyűlésnek, hogy Dr. Tóth László urat a 

GTTSZ EB új tagjának válassza meg. 

Dr. Soós Tibor: 

Van-e más javaslat? 

Nincsen, ezért megkérdezem először a jelöltet, hogy vállalja-e a GTTSz Ellenőrző Bizottsága tagsági 

tisztségére vonatkozó jelölését és a feladat ellátását?  

IGEN vállalja 

Ezek után megkérdezem a Közgyűlést, hogy 

- ki az, aki szavazatával elfogadja a GTTSZ elnökének javaslatát a GTTSz Ellenőrző Bizottsága 

tagjára, személyében Dr. Tóth László úrra vonatkozóan? 

- Kérem először az igenlő szavazatokat:  

- Igen szavazat: 27 

- Nem szavazat: 0 

- Tartózkodott: 0   

Megállapítom, hogy a GTTSz közgyűlése Dr. Tóth László urat megválasztotta a GTTSz Ellenőrző 

Bizottsága új tagjának. Megválasztásához gratulálok! 

Mindhármuk munkájához sok sikert és jó egészséget kívánok! 

Tisztelt Közgyűlés még egy szavazásra szükség van az EB-t illetően: 

Az Ellenőrző Bizottság a szavazások eredményeként teljes létszámú, ezért kérem, hogy mivel az EB 

tagjainak szerepeltetése az Alapszabály Mellékletének része, kérem szavazzanak arról, hogy az 

Alapszabály Melléklete az EB összetételét illetően a szavazások eredményeként módosult a 

következők szerint: 

az EB elnöke: Dobos Lászlóné 

az EB tagja: dr. Béres István 

az EB tagja: dr. Tóth László 

Egyetértésük esetén Igen szavazattal, egyet nem értésük okán nem szavazattal, míg a döntést nem 

vállalók tartózkodom szavazattal szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a Közgyűlés egyhangúan egyetértett az Ellenőrző Bizottságot illetően az 

Alapszabály Mellékletének az mai szavazásokkal kiegészített módon történő feltüntetésével. 

 

5. Rátérünk az Egyebek napirendi pontra 

Valenta László:  

Felkérem Szegner László urat, a GTTSZ főtitkárhelyettesét, a MTESZ alapításának 70. évfordulójára 

rendezett emlékező találkozóval kapcsolatos tájékoztatásra. 

 

Szegner László: 

Tisztelt Közgyűlés! 

2019. június 29-én lesz 71 éve, hogy a MTESZ (Műszaki és Természettudományi Egyesületek 

Szövetsége) megalakult. 

Lassan 6 éve, hogy felszámolása megkezdődött, várhatóan rövid időn belül – kb. 1 év – befejeződik és 

a MTESZ, sajnos, jogutód nélkül megszűnik. 

Még sokan vagyunk, akiknek vannak jó, rossz és vegyes emlékei az elmúlt évtizedekből. Ma még elég 

sokan vagyunk azok is, akik úgy vélik, hogy a Szövetség működésében több volt a hasznosítható, mint 

az elvetendő dolog. Annak ellenére, hogy tevékenységét – a kor szellemiségét tekintve – sajátos 

negatív bélyege is beárnyékolták, az együttműködés, az összefogás eredményessége a mában is 

figyelemre méltó útmutatóként ajánlható. 

Ha a szövetségi együttműködés, gondolkodás és cselekvés nem is mondható maradéktalanul 

sikeresnek – amennyiben az lett volna, ma is létezne a szövetség – de az emberi, a szakmai és a baráti 

kapcsolatok léteztek, sok problémán átsegítettek, és még ma is hatnak. 
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Néhányan, akik a felszámolás alatti közvetlen időszakban őrizték az őrlángot és tartották a lelket az 

alkalmazottakban – egyesületi emberek, szövetségi tisztségviselők, alkalmazottak – akik ma az SZVT 

keretein belül a Műszakiak Bolyai Köre néven szervezünk szakmai programokat, azon gondolkodtunk 

(Biacs Péter, Császi Ferenc, Kiss József, Lakos Ferenc, Reményi Tibor, S. Nagy László, Szegner 

László, Vonczem István, Veress Gábor), hogy szervezünk egy EMLÉKEZŐ TALÁLKOZÓT. 

Nem ünnepelni akarunk, hanem emlékezni. Egy-két közös szakmai siker, esemény felelevenítése, 

tanulságok levonása, egyáltalán a találkozás, az eszmecsere, egy 2-3 órás együttlét talán nem lenne 

haszontalan. Alkalmas lehet a találkozó arra is, hogy a budapesti és vidéki egyesületek mai 

munkájukról, nehézségeikről, eredményeikről, ha úgy ítélik meg, szólhatnak. 

Tehát, szervezünk egy emlékező összejövetelt, amire egyesületek képviselőit (Budapestről, vidékről), 

volt MTESZ tisztségviselőket és alkalmazottakat hívunk. Akik összejövünk, reméljük, örülünk a 

találkozásnak. 

 

A tervezett program: 

Időpont:2019. június 13-án (csütörtökön) 10:00 órai kezdettel 

Hely:SZVT székházának előadóterme (1126 Budapest XII. kerület, Orbánhegyi út 14.) 

Tervezett időtartam: 3 óra 

Akinek felkeltettük érdeklődését és részt kíván venni a találkozón, kérjük legkésőbb 2019. május 31-

ig jelezze.   

Köszönöm szépen a lehetőséget! 

 

Valenta László:  

Mivel a továbbiakban senki nem jelentkezett, és az Elnökségnek sincs külön közlendője, ezért 

mindenkinek megköszönöm a jelenlétét és segítő közreműködését és mindenkinek további 

eredményes munkát kívánok, ezzel a 2019. évi rendes közgyűlésünket bezárom.  

Meghívom Önöket a büfébe. 

 

A befejezés időpontja: 13.00 óra 

 

Kmf. 

 

Szabó Sándor s.k.     Elek Zsuzsanna s.k. 

GTTSZ főtitkára                                           jegyzőkönyv-vezető 

 

 

Beke József s.k.    Szegner László s.k.  

    jegyzőkönyv-hitelesítő    jegyzőkönyv-hitelesítő 
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TÁRSADALMI KAPCSOLATOK TAGOZAT 

ALAKULÓ ÜLÉSE JÚLIUS 24-ÉN 

 

 
Jelen vannak: Szabó Sándor, GTTSZ főtitkára 

                       Beke József, GTTSZ tanácsadója 

                       Molnárné Dalmadi Teréz 

                       Tóthné Becher Zita 

                       Lencsés Konorót Ferenc 

 

Szövetségünk alkalmazkodva a szakmai és szociális hazai igényekhez, szükség esetén új 

országos tagozatokat alakít ki mindenkori fejlődésünk érdekében, valamint pártoló és jogi tagjaink 

felé nyújtott szolgáltatásaink szélesítéseként. 

Kapcsolataink bővítése és lehetőségeink erősítése céljából szükségesnek tartjuk 

megalakítani a „Társadalmi Kapcsolatok Tagozatát”. 

Az Ügyvezető Titkárság hozzájárulásával a mai napon Szabó Sándor főtitkár úr megbízza 

a Tagozat elnökének MOLNÁRNÉ DALMADI TERÉZ asszonyt, társelnökének TÓTHNÉ 

BECHER ZITA asszonyt. 

A megbízást az érintettek elvállalták, a hivatalos kinevezést átvették, elkezdték 

munkájukat és egyben vállalták, hogy a szükséges személyekkel kibővítik a Tagozat vezetőségét.  

 

 

 Elek Zsuzsa s.k. 

                                                                                                               a GTTSZ főtitkárhelyettese 
 

 

 

ÜGYVEZETŐ TITKÁRSÁG ÜLÉSE 

SZEPTEMBER 12-ÉN 

 

 
Az ügyvezető titkársági ülésen a Titkárság tagjai és Beke József tanácsadó vettek részt, amely 

határozatképes volt.  

 

Napirend volt: 

 Tájékoztató a GTTSZ jelenlegi helyzetéről, terveiről, javaslat a II. féléves 

munkaprogramra és annak elfogadtatása 

 

Az ülésen a főtitkári beszámolót követően hozzászólások, javaslatok hangoztak el. 

Az ülés résztvevői a tájékoztatókban elhangzottakat egyhangúlag elfogadták és felhatalmazást 

adtak a II. féléves munkaprogram Elnökség elé való terjesztésére. 

 

 

                                                                                                                      Elek Zsuzsa s.k. 

                                                                                                               a GTTSZ főtitkárhelyettese 
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EGÉSZSÉGÜGYI TAGOZAT  

ALAKULÓ ÜLÉSE OKTÓBER 1-JÉN 

 
 

Jelen vannak: 

- Szabó Sándor, a GTTSZ főtitkára 

- Janzsó Antal, a GTTSZ főtitkárhelyettese 

- Dr. Vácity József, a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet főigazgatója 

- Gál Zoltán, Promecom Kereskedelmi Kft. 

 

Szövetségünk alkalmazkodva a szakmai és szociális hazai igényekhez, szükség esetén új 

országos tagozatokat alakít ki a mindenkori fejlődésünk érdekében, valamint pártoló és jogi tagjaink 

felé nyújtott szolgáltatásaink szélesítéseként. 

Kapcsolataink bővítése és lehetőségeink erősítése céljából szükségesnek tartjuk megalakítani 

az „Egészségügyi Tagozatot”. 

Az Ügyvezető Titkárság hozzájárulásával a mai napon Szabó Sándor főtitkár úr megbízza a 

Tagozat elnökének DR. VÁCITY JÓZSEF urat, társelnökének GÁL ZOLTÁN urat. 

A megbízást az érintettek elvállalták, a hivatalos kinevezést átvették, elkezdték munkájukat és 

egyben vállalták, hogy a szükséges személyekkel kibővítik a Tagozat vezetőségét.  

 

                                                                                                                      Elek Zsuzsa s.k. 

                                                                                                               a GTTSZ főtitkárhelyettese 

 

 

MUNKACSOPORT 

ALAKULÓ ÜLÉSE OKTÓBER 1-JÉN 

 
Jelen vannak: 

- Kopasz Jenő, a GTTSZ Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozatának társelnöke 

- Molnárné Dalmadi Teréz, a GTTSZ Társadalmi Kapcsolatok Tagozatának elnöke 

- TóthhéBecher Zita, a GTTSZ Társadalmi Kapcsolatok Tagozatának társelnöke 

- Dr. Vácity József, a GTTSZ Egészségügyi Tagozatának elnöke (Markhot Ferenc 

Oktatókórház és Rendelőintézet) 

- Gál Zoltán, a GTTSZ Egészségügyi Tagozatának társelnöke (Promecom Kereskedelmi Kft.) 

- Lencsés Konorót Ferenc (OZONE WHITE – SBSA) 

- Szabó Sándor, a GTTSZ főtitkára 

 

Az elmúlt években világszerte, így hazánkban is sok szakember foglalkozik sokféleképpen az 

egészségvédelem területén az általános higiénia emelésével, fertőtlenítéssel, ezek követhetőségével és 

fejlesztésével, általánosan összefoglalva az „ÓZON TECHNOLÓGIA” különböző módszereivel. 

Szövetségünk fent említett három országos tagozata, mint közvetve érintett terület, 

„Munkacsoportot” alakít meg a mai napon. 

Elsődleges cél – amennyiben Szövetségünk Elnöksége jóváhagyja – ezen szakmai és 

szervezési munkában való részvétel, hogy a GTTSZ nevében készen álljon a feladatok végzésére. 

A belső „Munkacsoport” megbízott vezetője KOPASZ JENŐ tagozati társelnök úr lesz.    

 

 

                             Szabó Sándor s.k. 

                     a GTTSZ főtitkára 
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HON- ÉS RENDVÉDELMI/RENDÉSZETI 

SZERVEK TAGOZATAKIBŐVÍTETT 

ELNÖKSÉGI ÜLÉSE NOVEMBER 21-ÉN 
 

A GTTSZ Hon-és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek TagozataSzőke Irma BM helyettes 

államtitkár elnökletével tartotta soron következőkibővített elnökségi ülését a Belügyminisztériumban. 

 

Napirendjén szerepelt: 

1. „Tudomány és technológia forradalma a XXI. században” 

Előadó: PROF. DR. KROÓ NORBERT akadémikus, fizikus, kutatóprofesszor (MTA), a 

GTTSZ elnökhelyettese 

2. „A mai magyar gazdaságpolitika egyensúlyteremtő, -fenntartó törekvései, avagy érdekek 

és értékek a gazdaságpolitikában” 

Előadó:  SZEPESI BALÁZSgazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár (ITM) 

3. „Magyarország nemzeti integrált határigazgatási stratégiája” 

Előadó:  DR. BÁNYAI BALÁZSr. alezredes, osztályvezető (ORFK) 

 

Az elnökségi ülés keretében a Tagozat elnöke elismerést nyújtott át Lajtár József bv. 

vezérőrnagy úrnak – nyugdíjba vonulása alkalmával – a GTTSZ Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti 

Szervek Tagozatában végzett sokéves áldozatos munkája elismeréseképpen. 

 

A tájékoztatók után az előadók a felmerülő kérdésekre válaszoltak. 

 
                                                                  Virágh István s.k. 

          a Tagozat titkára 

 

 

 

HÍREK 
 

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

145. konferenciája: „Lesz-e válság a világban? A magyar gazdaság és államháztartás 2019 év végén.” 

A konferencia időpontja: 2019. december 5. 11.00 óra 

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

(Budapest VI., Eötvös u. 10.) 

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

 

RENDEZVÉNYEKEN VALÓ KÉPVISELET 
 
Május 23-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szent László Kápolnájában ünnepélyes keretek között 

megtartották a Magyar Rendészettudományi Társaság 15 éves jubileumi közgyűlését. A rendezvényen 

részt vett Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója is. Az MRTT-vel együttműködő 

számos szervezet közül elsőként Szövetségünk elnöke, Valenta László ny. r. dandártábornok gratulált az 

MRTT-nek. 
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A XII. Kőbányai Rendvédelmi Nap a főváros X. kerületében augusztus 31-én került megrendezésre, 

melyen Szövetségünk negyedik alkalommal vett részt. 

A mintegy 5500 – 6000 látogatót vonzott rendezvényen sokan keresték fel a GTTSz kiállítóhelyét. 

A tevékenységünket bemutató kiadványainkat /Jubileumi összeállításunk, Hírlevelek / a látogatók 

érdeklődéssel forgatták, azok többségét magukkal vitték. 

Látogatóink közül többen jelezték, ismerik a GTTSz tevékenységét, mások érdeklődtek iránta. 

Az érdeklődési igény kielégítése, további információk megszerzése céljából ajánlottuk honlapunkat. Volt, 

aki jelezte, többször meglátogatta azt. 

A rendezvényen Szövetségünket Szabó Sándor főtitkár és Kocsis László képviselte. 

A Centrum 10 Tv által készített anyag rövid betekintést nyújt a rendezvény eseményeibe, mely 

megtekinthető Szövetségünk www.gttsz.hu honlapján. 

 

 

A Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége szeptember 13-án rendezte meg országos civilszakmai 

tanácskozásátZamárdiban. 

 

 

ACivil Szervezetek Szövetsége, a Gál Ferenc Főiskola, valamint a Békés Megyei Kormányhivatal 

közös szervezésében november 12-én megrendezésre került aCivil tudománycímű konferencia 

Békéscsabán. A rendezvényen előadást tartott többek között Prof. Dr. Kroó Norbert akadémikus, a GTTSZ 

elnökhelyettese és Gólya Pál, a GTTSZ Civil Tagozatának elnöke, valamint részt vett Szegner László 

főtitkárhelyettes is. 

 

 

A Civil Szervezetek Vezetői Fórumanovember 20-án tartotta soron következő találkozóját Pakson. A 

beszélgetés levezető elnökei Mittler István és Dr. Kovács Antal kommunikációs igazgatók voltak. A 

program keretében elhangzott az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. cégvezetésének, valamint az MVM Paks II. 

Atomerőmű Zrt. cégvezetésének tájékoztatója. A tájékoztatók után kötetlen eszmecserére került sor a 

magyar atomenergia jelenlegi helyzetéről és jövőjéről, melynek keretében kiemelten foglalkoztak a 

következő kérdésekkel:  

A Paks II. építésének kormánydöntésével. Paks a magyar energetika középpontjába került. 

Civil szervezetek kiállása Paks II. építése mellett. 

Ellátásbiztonság kérdései, mivel kormányzati szintre emelkedett az EU által szorgalmazott 

villamosenergia-piaci modell (kereskedelmi tranzakcióvá degradálva). 

Szóba került a Nemzeti Energia Stratégia módosításának tervezete. 

Az energetikával kényszerházasságba hozott klímavédelem kérdései. 

A nemzeti energiapolitika helyreállításának kérdései és következetes szakmai kiállás mellette. 

Új környezetvédelmi narratívák kidolgozása (hiteles információk az atomerőművek szerepéről és ökológiai 

biztonságának állapotáról). 

Kommunikációs feladatok – kiemelve a Z generáció irányában folytatott kommunikáció gyökeres 

módosítását. 

A Fórumon a GTTSZ-tValenta László elnök, Beke József elnöki tanácsadó, valamint Hatvani György és 

Kovács Zsolt, az Energiatagozat elnöke és társelnöke vettek részt. 

 

 

 

Szövetségünk meghívást kapott a Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért 

Felelős Helyettes Államtitkárság és az Európai Unió Bizottsága közös szervezésében november 28-29-én 

megrendezésre kerülő 14. Versenyképességi Operatív Programok éves, nemzetközi konferenciájára, 

melyen Dr. Pokó Diána, a GTTSZ Gazdasági és Külgazdasági Tagozatának társelnöke vesz részt. 

 

 

Szövetségünk meghívást kapott a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 

fennállásának 25. évfordulója alkalmából december 7-én megrendezésre kerülő Ünnepi 

Küldöttgyűlésére, melyen Szabó Sándor főtitkár és Molnárné Dalmadi Terézia, a GTTSZ Társadalmi 

Kapcsolatok Tagozatának elnöke vesznek részt. 

 

http://www.gttsz.hu/
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KÖNYVBEMUTATÓ 
 

Prof. Dr. Lentner Csaba:  

A MAGYAR ÁLLAMPÉNZÜGYEK FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE  

A DUALIZMUS KORÁTÓL NAPJAINKIG 
 

2019. június 15-én, a 90. Ünnepi Könyvhéten mutatták be Prof. Dr. Lentner Csaba egyetemi 

tanár, a GTTSZ elnökhelyettesének új könyvét. 

 

Az ázsiai sztyeppékről érkező magyar törzsek a IX–X. században foglalták el, majd lakták be 

Közép-Európa közepét. A kereszténység felvétele, az államalapítás, majd a nyugati 

államigazgatás kiépítése a nyugat-európai országokhoz képest több száz évvel később indult 

el, mely folyamatot a XVI. század közepétől máris derékba törték az Oszmán Birodalom 

elleni vesztes háborúk, majd a „felszabadító” Habsburg Birodalomnak való több évszázados 

alávetettség, az időnként gazdasági és társadalmi felzárkózást is jelentő alkalmazkodási 

kényszer. Az elnyomó hatalmak elleni fegyveres, vérbe fojtott küzdelmek csak növelték a 

nemzet elszántságát egy sikeres gazdaságpolitika megvalósításáért. 

 

A második világháború után az ország a Szovjetunió érdekszférájába került, de a szovjet 

típusú tervgazdasági rendszer „legvidámabb barakkja” és „kirakatországa” lehetett. A 

szocialista világrendszer szétesése utáni nyers piacgazdasági, majd a 2010utáni aktív 

államműködés állampénzügyi vonatkozásai ugyancsak érdekes információkat jelenthetnek e 

gazdag, ám hektikus gazdaságpolitikai múlttal rendelkező ország iránt érdeklődők számára. 

 

Prof. Dr. LENTNER CSABA (1962, Pápa) egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Államtudományi és Közigazgatási Karán a Közpénzügyi Kutatóintézet vezetője. Wekerle 

Sándor Tudományos Életműdíjjal és a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett 

közgazdász professzor. 

 
 

 

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

MOLNÁR GYÖRGY, a GTTSZ társszervezetének, a Társadalmi Egyesülések Országos 

Szövetsége elnöke június 3-án és 

 

DR. GINSZTLER JÁNOS akadémikus, a GTTSZ korábbi elnökhelyettese július 7-én elhunyt. 

Emléküket a GTTSZ kegyelettel megőrzi. 
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ÚJ PÁRTOLÓ ÉS JOGI TAGOK 

 

PÁRTOLÓ TAGOK 

 
 Bódis Tamás – Körmend  

 Gál Zoltán – Tatabánya  

 Gulyás Csaba – Hódmezővásárhely  

 Kis Gabriella – Budapest  

 Kocsis Mihály dr. – Pécs  

 Kovács Zsolt – Nyíregyháza  

 Lencsés Konorót Ferenc – Budapest  

 Molnárné Dalmadi Terézia – Úri  

 Németh Attila – Nagykanizsa  

 Telek András – Budapest  

 Tóth György – Domonyvölgy 

 Tóthné Becher Zita – Iklad  

 Vért András – Budapest  

 Vitkovics Béla – Geszteréd  

 

 

 

 

 

 

 

 

JOGI TAGOK 

 
 Career Sport Kft. – Csővár  

 Enerin Energia Innovációs Zrt. – 

Nagykanizsa 

 Generál-Kémia Kft. – Sajóbábony  

 Inox-Therm Kft. – Budapest  

 Közinformatika Nonprofit Kft. – 

Budapest  

 Markhot Ferenc Oktatókórház és 

Rendelőintézet – Eger   

 MysticAcademy Kft. – Újlengyel  

 Nemzedék Nonprofit Kft. – 

Hódmezővásárhely  

 Observans Képzési Szolgáltató Kft. – 

Budapest  

 Promecom Kereskedelmi Kft. – 

Budapest  

 Security and BombSearchnigAgency 

Kft. – Budapest  

 Sport 36 – Zeus Kft. – Budapest  

 TE.I.B. Biztosítási Alkusz Kft. – 

Budapest  

 Vasi Energie Kft. – Körmend  
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történelmi, nemzetközi dimenziókban 

Prof. Dr. LENTNER CSABA1 

 

Bevezetés 

A magyar társadalom fejlődéstörténetében a versenyképességi pozíciók megszerzése évszázadok óta 

„felsejlik”. A versenyképességet mi magyarok alapvetően a felzárkózási szándékunkkal hozzuk 

összefüggésbe. A versenyképességi pozícióink javításával akarunk ugyanis a mintaként, örök 

igazodási pontnak tekintett nyugat-európai nemzetek, országok szintjéhez felzárkózni. E téren pedig 

évszázados küzdelmeink, ritkán jó, de többnyire kedvezőtlen tapasztalataink vannak. A dolgozat 

rövid elmélettörténeti felvezetés után napjaink Magyarországának versenyképességi dinamikáit, 

lehetőségeit tárgyalja. 

 

 

                                                           

1 egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, elnökhelyettes – Gazdálkodási és Tudományos Társaságok 

Szövetsége  
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Történeti visszatekintés 

Amennyiben eltekintünk a kettős honfoglalás elméletétől, a magyar törzsek kárpát-medencei 

megjelenése a IX. századra tehető, s jó egy évszázaddal későbbre datálható az államalapítás, Szent 

István királyunk vezetésével. E tíz évszázaddal korábbi időszakban Európai nyugati felét már fejlett 

közigazgatással, hadsereggel rendelkező államalakulatok formálták. Sőt, fél évezreddel később 

vagyunk a Nyugat-Római Birodalom felbomlása után, a Tigris, Eufrátesz, Nílus folyók környékén 

képződött államok felbomlása után pedig évezredekkel. A XI-XV. századokban a Magyar Királyság 

közép-európai vezető hatalommá nőtte ki magát, s jó egy évszázadon át sikeresen védekezett az 

Oszmán Birodalom területszerző hadjárataival szemben. Gazdasági ereje, és a mindezekre épülő 

államszervezettsége, pénzügyi igazgatása, hadserege ezt lehetővé tette. A XVI. század közepétől 

azonban az ország három részre szakadt, fejlődése megtorpant, az önálló gazdasági életnek, és 

igazgatásnak, politikai függetlenségnek így híján maradt. A XIX. század 20-es éveitől kibontakozó 

reformkor a kereskedelmi és gazdasági élet fejlődésének gátjában álló feudális kötöttségek 

felszámolását, majd az ország politikai függetlenségének kiharcolását szorgalmazta. A feudális 

kötöttségek felszámolására még az utolsó rendi országgyűlés kerített sort.  Az 1848-49-es 

szabadságharc alig másfél éve alatt az ország megteremtette a korabeli államokat modernné deklaráló 

költségvetési jogát, vagyis az államműködés gazdasági feltételeinek önálló alakítását, sőt a monetáris 

igazgatás alapjai is létrejöttek, szuverén alapon magyar bankjegyek kerültek kibocsátásra. A 

szabadságharcot a katonai túlerő elfojtotta. A fegyverletételt követő két évtizedes neoabszolutizmus 

korszaka többek között a fejlett osztrák adórendszer átvételével is járt. Az enyhülésnek, majd a 

kiegyezésnek az 1860-as évekre egyre erősebben megfogalmazódó gazdasági fejlődési igények adták 

a legfőbb alapot. Az 1867-es kiegyezéssel Magyarország gazdasága új lendületet kapott. Az Osztrák-

Magyar Monarchia fél évszázada alatt a Magyar Királyság gazdaságának felzárkózási üteme, 

fejlettségi szintje vetekedett az örökös tartományok szintjével. A XIX. század eleji reformkor, a 

szabadságharc szellemi és gyakorlati vívmányai, s bármennyire is furcsa, a neoabszolutizmus 

adóigazgatási korszerűsítései „beértek”. A vesztes első, majd második világháború a konszolidációs 

időszakok eredményeit jórészt annulálta. Az 1947-től kibontakozó tervgazdasági rendszer – a 

szocializmus általános eszméjéből kifolyólag – a tőkés világgazdaság fejlettségi szintjének elérését, 

majd meghaladást tűzte a zászlajára. A magyar társadalomtól idegen termelési-tulajdonlási, az anyagi 

érdekeltséget nem teljesen kibontakoztató struktúra – az 1968-as Új Gazdasági Mechanizmus 

eredményei ellenére – az 1970-es években megtorpant, majd az 1980-as évek végére kifulladt, s vele 

a tervgazdasági rendszeren keresztül vezényelt felzárkózás, versenyképes pozíciók elérése kudarcba 

fulladt. 

Az 1980-as évek végétől kezdődő nyers piacgazdasági átmenet az állam szerepének háttérbe 

szorítását, az állami ellenőrzés és szabályozás visszafogását célozta. A piaci erők korlátlan 

automatizmusára építő új rendszer, s benne a tőkeszegénységben maradó hazai vállalkozások, és a 

romló államháztartási pozíciók, s magas munkanélküliség jellemezte állapotok következtében 

Magyarország ezen újabb felzárkózási, versenyképességi küzdelme is kudarcra ítéltetett, annak 

ellenére is, hogy 2004-ben az Európai Unió teljes jogú tagjai lettünk. Igazolható, hogy a 10 évszázada 

magát Európában pozícionálni, versenyképes szintre, s vele magát a megmaradó állam-alakulatok 

sorába óhajtó magyar nemzet, Magyarország fejlődésére sem a túlzott állami szabályozás, sem az 

állami funkciók, állami tulajdon teljes háttérbe szorítása nem vezetett eredménye. Azonban 

tényszerűnek tűnik, hogy a dualizmus államalakulata, benne az állam „arányos” gazdaságbefolyásoló, 

piacépítő, a folyamatokat nem kismértékben irányító módozata eredményes volt. Vagyis, feltörekvő, 

vagy akár válságban lévő nemzetgazdaságok hatékonyságának, piaci versenyt felvenni képes 

pozícióinak megszervezésében az állam szerepe nélkülözhetetlen, mint ahogy a 2010-es időszaktól 

megnyíló, az újjászervezett magyar állam működésében is tetten érhető.  

 

A mai értelemben vett versenyképességünk kiindulási pontjai 

A XX. század versenyképességi pozíciói szerte a világban arról lettek felismerhetők, hogy az adott 

országban folyó termelésben a minél magasabb szellemi tőkehányad mennyire volt meghatározó. 

Vagyis az előállított termékekben, szolgáltatásokban a biztonságos használat, a környezetvédelmi, 

egészségvédelmi szempontok érvényesítése, a minél magasabb használati érték kiteljesedése 

mennyire valósult meg. Ez azt jelenti, hogy a XX. század felvevő piacai a környezetkímélő, magas 

használati értékkel bíró termékeket preferálták. Erre lett igény, s e tendencia tovább tart, sőt, 
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erősödött. Az innovatív, képzett, egészséges munkaerő, amely a minőségi kibocsátására képes bizony 

kiinduló feltételként, mögöttes háttérként a stabil államműködésből, kiegyensúlyozott 

állampénzügyekből építkezik, főleg a feltörekvő piacgazdaságokban. Magyarország példája is erre 

utal.  

2007-ben fogalmaztam meg azt az empirikus közelítésű versenyképességi modellemet, amelyben a 

kiszámítható állampénzügyeket állítottam versenyképességünk középpontjába. A vázolt stabil 

költségvetési pozíciók adhatnak (adhattak volna…) elegendő forrást az innovatív, szakképzet 

munkaerő kiképzésére, s legfőképpen egy olyan „egészséges” egészségügyi ellátórendszer 

üzemeltetésére, amely által a munkaerő egészségi állapota úgy alakul, hogy lehetővé válik a 60, sőt a 

65 év fölötti munkaerő aktivitása a munkaerő piacon, de különösen azt, hogy a munkaerő 

egészségben eltöltött évtizedei minél jobban kiteljesedjenek.  

1. sz. ábra: A versenyképesség empirikus közelítésű modellje  

 
Forrás: Lentner, 2007  

 

A kétezres évek első évtizedében (s annak előtte is) e pozíciók, versenyképességi előfeltételek nem 

jellemeztek bennünket. A rendszerváltozás kezdete után hétszeresére nőtt az államháztartás 

tartozásának értéke, s rövidebb terminusban, 2002 és 2010 között az aránya a GDP százalékában 55-

ről 85-re. 12 % fölé emelkedett a munkanélküliségi mutató, s krónikus eladósodottság jellemezte a 

családokat, de a vállalati szektort is, főleg devizában. A képzésre, és az egészügyre fordított állami 

források elégtelen volta visszafogta a munkaerő aktivitását, s főleg alkotóerejét, motivációját. Az 

inaktívak folyamatos segélyezésére kialakított szociális rendszer pedig nem ösztönözte a munkaerő 

piacra való visszatérést, igaz, az állam sem volt képes a munkahelyek számát érdemben növelni. 

Magas volt a személyi jövedelemadó (36-40%), magasak a vállalati nyereségadók. Legális 

többletmunkát, beruházásokat felvállalni aligha volt „célszerű”, így terjedt a feketegazdaság, a 

jövedelmek eltitkolása, adójogszabályok kijátszása. Tehát a társadalom motiválatlansága, többlet 

teljesítmények létrehozásában való alacsony érdekeltsége a piacgazdasági átmenetet „rabul ejtette”, 

melynek a végére a krónikus költségvetési problémákon túl, a 2007-2008-as évektől kibontakozó 

pénzügyi válság „tette a pontot”.  

A 2010-től erős politikai felhatalmazással működő új kormány a széles értelemben vett közpénzügyi 

reformokba kezdett. Csökkent a személyi jövedelemadó mértéke, immár 15 %-ra. Európa egyik 

legalacsonyabb társasági nyereségadó kulcsa jött létre. Megerősödött az állam gazdaságbefolyásoló 

szándéka, ereje, hatékonysága. Az állami ellenőrzés módszertana kifinomult. Véget ért a 

következmények nélküli ellenőrzés korszaka.  

2013-tól a Magyar Nemzeti Bank vezetésében történt változást követően a kormányzati fiskális 

politikai céljaihoz konvergáló eszmék, intézkedések kerültek előtérbe. Az új szellemi erőtérben 
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formálódó Nemzeti Bank a jegybanki alapkamat folyamatos csökkentésével mintegy háromezer 

milliárd forint államadósság után fizetendő kamatot takarított meg a központi költségvetésnek, 

konkrétabban fogalmazva az adófizetőknek. Az alacsonyabb jegybanki alapkamat nem csak az 

állampapírok után fizetendő kamatfizetési kötelezettséget mérsékelte, hanem a kereskedelmi hitelekét 

is. A tőkeszegény kis- és középvállalkozói szektor megerősítésére elindított Növekedési 

Hitelprogram, az államadósság finanszírozás könnyítésére életre hívott jegybanki műveletek, mint a 

kereskedelmi bankok állampapír vásárlását ösztönző intézkedések, és a piaci kötvényprogram 

meghozták az eredményeket. Az imént vázolt versenyképességi modellemben, a kívánalomként 

megfogalmazott kormányzati célokat támogató monetáris politika, mint az ország 

versenyképességének „átkötő gerendája” a helyére került. Monetáris rendszerváltozás történt. Az 

alacsony alapkamattal, inflációt moderáló műveleteivel a Nemzeti Bank képes a fiskális politika 

béreket és szociális juttatásokat növelő intézkedéseinek erejét, vásárlóértékét megtartani. Az infláció 

nem viszi el a többlet jövedelmeket. Nőnek a bérek, nő a fizetőképes kereslet, általa pedig nő a 

fogyasztás, pörög a gazdaság. E belső erőforrások organizálásával működő nemzetgazdaság az elmúlt 

években Európa legmagasabb átlagos gazdasági növekedését (lásd 1. sz. grafikon) és a 

leghatékonyabb fiskális konszolidációt eredményezte (lásd 2. sz. grafikon).  

1. sz. grafikon: A GDP átlagos növekedési üteme nemzetközi összehasonlításban  

 

 

Forrás: Magyar Nemzeti Bank, Matolcsy György ábrakészletéből  

 

2. sz. grafikon: A magyar államháztartás átlagos egyenlegének változása 

 
Forrás: Magyar Nemzeti Bank, Matolcsy György ábrakészletéből  
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A 2010 utáni Magyar Modell arról ismerszik meg, hogy a pénzügyi egyensúly és a gazdasági 

növekedés egyidejű, folyamatosan érvényesül. E kedvező makrogazdasági körülményeknek pedig a 

családok, háztartások is a haszonélvezői. Azon túl, hogy az infláció nem veszi el a 

jövedelemgyarapodás „élét”, a kormány széleskörű adókedvezményeket vezetett be a 

gyermekvállalás segítésére, és a vállalkozások adózási feltételeit és támogatását is javította. A 

kormány szakított a korábbi évtizedek restrikciós politikájával, és a nyugat-európai országokhoz 

képest 75-80%-os bérdeficitben lévő munkavállalók kereseteit számottevően javította (lásd 3. sz. 

grafikon), amire a kedvező makrogazdasági eredmények lehetőséget adtak. Ennek hatására remélhető 

a munkaerő kivándorlás mérséklődése, sőt a külföldre távozottak Magyarországra visszaköltözése.  

 

 

 

3. sz. grafikon: Reál bruttó átlagbérek alakulása nemzetközi összehasonlításban  

 

 
 

 

Forrás: Magyar Nemzeti Bank, Matolcsy György ábrakészletéből  

 

 

 

Az új évtized új kihívásai  

Már e dolgozat történelmi bevezetőjéből is kitűnik, hogy a magyar nemzet évszázadok óta a 

felzárkózás problémájával küzd, s rajta keresztül az európai versenyképes gazdaságok sorába akar 

emelkedni. Az elvetélt reformkísérletek sora azonban csak növeli siker elérése érdekében tett 

erőfeszítéseket. A 2010 után regnáló kormány gazdasági intézkedéseiben is ez a fajta hiperaktivitás, s 

kompenzációs szándék húzódik meg. Ha az elmúlt közel tíz évet vázlatosan akarjuk bemutatni (lásd 

2. sz. ábra), akkor a sikeres fiskális és monetáris konszolidáció után, most érkeztünk el egy 

szakaszhatárhoz, az intenzív növekedési pálya kezdetéhez. 
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Forrás: Magyar Nemzeti Bank, Matolcsy György ábrakészletéből  

 

A bőséges és kiszámítható költségvetési források birtokában az oktatási rendszer és az egészségügyi 

ellátórendszer nagyságrendekkel több állami támogatásban részesül, mint évtizedekkel korábban. Ám 

az eredmények, főleg az áttörő eredmények azonban még váratnak magukra. Ami az elmúlt kilenc 

évet illeti, a magyar gazdaság a konszolidációban „hősiesen” teljesített. Az eredmények európai 

léptékűek, s a humán ellátórendszerek még erőteljesebb támogatására is képes a központi 

költségvetés. Ám az egészségügy, és az oktatási rendszer működéséből még hiányzik az áttörés, a 

szolgáltatások színvonalának érdemi javulása. Egyet kell érteni azokkal a kritikákkal, amelyek a 

magyar gazdaság hatékonyságbeli problémáira utalnak. Így Csaba László és Chikán Attila azon 

megállapításaival, amelyek szerint a magyar gazdaság, főleg az állami szolgáltatások szintjén többre 

is képes lenne. Való igaz, ha a bérek, illetve az egy főre jutó GDP értékeket dollárban vagy euróban 

számoljuk ki, a dinamizmusunk már nem annyira erős. De hát a nemzeti fizetőeszköz stabilitásáért 

vívott árfolyamháborúban egyelőre nem állunk győzelemre. A közmunka programokba bevontak 

alacsony teljesítménye is nyilvánvaló, ám az első lépés az kellett legyen, hogy a munkanélküliség 

világából százezrek legalább kimozdításra kerüljenek, és idővel a piaci szektor foglalkoztatottjai 

legyenek. Igazolható, hogy némely visegrádi ország (V3) egyes, külön citált adatai is jobbak, mint a 

magyar. Ám lényeges, hogy a kétezres évek első évtizedében vitt gazdaságpolitika az ország, a 

lakosság és a vállalati szektor túlzott eladósodásához vezetett. Míg például Szlovákiában széles körű 

adóreformokat hajtottak végre, az eurót is bevezették, addig a magyar költségvetési és fizetési 

mérlegek nagyon kedvezőtlen irányba fordultak. Volt ugyan gazdasági növekedés 2006-ig 

Magyarországon is, ám ezt olyan súlyú költségvetési és fizetésimérleg romlás kísérte, amely később 

már a további növekedési folyamat gátjává vált. Főleg az egészségügy, de az oktatási rendszer gyenge 

hatékonysága, sőt erőforrás pazarló működése mögött régi, még a szocialista tervgazdasági 

rendszerből átörökölt dogmák, és helytelen szemléletmód húzódik meg. Kornai János akadémikus és 

Mihályi Péter közgazdász kritikájával is bizonyos mértékben egyet lehet érteni, akik a rendszer 

piacosítását szorgalmazzák, ám a magyar lakosság a piaci feltételek között működő oktatást, de 

különösen az egészségügyet nem tudná tömeges módon igénybe venni, megfizetni. És az is 

számításba veendő, hogy a kínálati oldalon, tehát az orvosok és az egyetemi oktatók szintjén is 

meglehetősen heterogén, sőt lehangoló a helyzet a minőségi szolgáltatásokra való képesség területén. 

Így marad a fél-állampi, fél-piaci viszonyok között működő két fő humánágazat reformjának 

továbbvitele, amelynek átfogó koncepcióját a Magyar Nemzeti Bank versenyképességi kutatásai 

fogalmazzák meg. Ezen javaslatcsomag végrehajtása mentén vélelmezhető, hogy 20 év alatt 

Magyarország az „örök igazodási” pont, Ausztria színvonalát elérje, vagyis az egy főre jutó GDP 

megduplázódjon. Ehhez szükség van, legfőképpen, a Magyar Nemzeti Bank szellemi-gazdasági 

dinamizmusának felvételére. A jelenlegi államigazgatásban nem kis számban meghúzódó kételkedők 

számának és kételyeinek csökkenésére. Az érdemi továbblépéshez a GDP növekedésének további 2-3 

százalékos, a nyugat-európai országok fejlődési szintjét meghaladó ütemére van szükség. Vagyis a 
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növekedési erőfölényünk fenntartása a felzárkózásunk záloga. Ez pedig nem a további, már-már 

véges extenzív tartalékainkkal lehetséges, hanem a termelékenység, a hatékonyság emelésével.  

A kis- és középvállalkozói szektor, amely a GDP 40%-át adja, a beruházások alig egyharmadát vonja 

magába, míg a foglakozottak 75 százalékát alkalmazza, bizony óriási lehetőségek, egyidejűleg 

kihívások előtt áll. A fő növekedési potenciálunk, egyelőre kiaknázatlan tartalékunk a hazai 

tulajdonban lévő vállalati szektor. A termelékenység növekedését nem a nemzetközi vállalatoknál 

kell, hogy szorgalmazzuk, hanem a hazai térfélen. Amíg egy hazai tulajdonban lévő kisvállalkozás az 

itt működő multinacionális cég termelékenységének 20%-át sem éri el. Van mit bepótolnunk. A 

közép méretű vállalataink sem jobbak. Termelékenységük a multikénak a 40%-ka. Hollandiában 

ugyanez viszonyítás-párhuzam 140%. Vannak tehát lehetőségek, követendő példák. Így szükség lesz 

a hazai kisvállalatok fúzióira, összehangoltabb működésére, hiszen a versenyképesség igen 

nagymértékben a mérethatékonyságból fakad. A nagyobb vállalkozások tudják a minőségi munkaerőt 

megfizetni, fejlesztésekre sort keríteni, innovációt, minőségi exportot teljesíteni. A pénzügyi tárcára 

így nem csak a munkára ösztönzés erősítése, a személyi jövedelemadó egy számjegyűvé tétele hárul, 

hanem a KKV szektor termelékenységi feltételeinek kialakítása, szabályozása is. Szükség lesz egy 

legalább 5 százalékos éves reálbér emelkedésre, s legfőképpen egy olyan adószabályozásra, amely a 

teljesítményeket is egyidejűleg megköveteli, hiszen az extenzív, többlet teljesítményekkel nem 

fedezett béremelések korszaka lassan lezárul.  

A minőségi munkaerő előállítására hivatott oktatás, főleg a felsőoktatás feladata, hogy az 

innovációra, folyamatos megújulásra, komplex technológia ismeretre képes diplomásokat, 

technikusokat bocsásson ki. Az egészségügyi ágazat feladata, hogy az akut betegségek elhúzódó 

kezeléséről a prevenció irányába mozduljon el. Az egészségben eltöltött éveket meghosszabbítsa, 

vagyis a gyógyító rendszer preventív jellegű, ne pedig utógondozó legyen. Jelenleg a férfilakosság 

esetében az egészségben eltöltött élettartam alig 50 év. Ekkor jellemzően már megjelennek azok a 

krónikus betegségek, amelyek a férfi munkaerőt a haláláig elkísérik. Táppénzes állományúak, 

vizsgálatokra, műtétekre, szakorvosi vizsgálatra várakozók tömegesedésével a munkaerő innovációja, 

minőségi és többlet teljesítmények felé történő elmozdulása aligha várható.  

 

Konklúzió - avagy mi a teendő? 

A tudástőke motivált intenzív fejlődési szakaszra történő átállás elmaradása esetén a magyar gazdaság 

beragadhat a közepes fejlettség szintjén, vagyis fejlettségi csapdába kerülhet. Az eddig sikeresen 

végrehajtott intézkedések ereje elhalványulhat. Az életszínvonal és a stabilizáció lendülete 

mérséklődhet. Az esetleges sikertelenség esetére előre vetíthető, hogy a dualizmus, tervgazdasági 

rendszer, sőt még a 2010 előtti neoliberális piacgazdasági átmenet korszakaival ellentétben nem 

képződik a 9 éve formált Magyar Modellből évtizedeken átívelő terminus. Ez a tét. De hogy ez ne így 

legyen, az nemcsak a regnáló kormány feladata, hanem az egész magyar társadalom érdeke. A 

növekedés, a várt hatékonyság javulás nem azért kell, hogy megvalósuljon, hogy a makrogazdasági 

adataink jobbak legyenek, hanem azért, hogy a társadalom életminősége, a családok anyagi 

stabilitása, biztonsága javuljon, általa az ország népességmegtartó ereje fennmaradjon. 

Hangsúlyozandó, hogy a 2010 után alkalmazott gazdasági modell szignifikánsan különbözik a 

sikertelenségbe fulladt neoliberális piacgazdasági átmenettől. Meghatározó az állam 

gazdaságbefolyásolása. Az állam szabályozó és ellenőrző szerepe is kiteljesedett, aminek az ereje a 

tudástőke intenzív szakaszba történt sikeres áttérés után arányosan mérséklődhet. De ma még a 

versenyképesség alapjainak megteremtésénél az állam erős közreműködése nélkülözhetetlen. Ám 

indokolt minél hamarabb felkészíteni a piaci szereplőket, különösen a munkavállalókat az önálló 

piacgazdasági lét feltételeire. Vagyis a majdani optimális állapotot majd az állam arányos 

szerepvállalásával, de a piaci erők és viszonyok mainál erősebb érvényesülésével írhatunk le. 

Mondhatni, nekünk, magyaroknak a történelmi fejlődésünkből, geopolitikai helyzetünkből adódóan 

az állam erős, (pályára tevő) befolyására mind a felzárkózási kísérleteinknél, mind a válságból 

kikerülő folyamatoknál szükség volt. És szükség van az állam tevőleges közreműködésére a piaci, 

versenyképességi, hatékoynságbeli feltételek kialakításában is.  

E leendő versenyképes piacgazdaság versenyképes társadalma a tudásszint és az egészségi viszonyok 

javulása nélkül nem alakulhat ki, amelyek anyagi fedezetének biztosítása, sőt szabályrendszerének 

formálása az állam feladata. A jelenleginél egészségesebb, képzettebb, tudatosabb és fegyelmezettebb 

munkaerővel remélhető a gazdasági növekedés fenntartása. Ennek eredményeiből, a többlet 
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teljesítmények által, a munkavállalók, családok arányos részesedése folyamatos ösztönzést jelenthet a 

folytatáshoz. Ezen optimális állapot elérése az állampénzügyi rendszer két fő szervezeti 

aggregátumának, a fiskális és monetáris politikának a lendületét, szellemi irányokban, 

dinamizmusban történő összehangoltságát igényli. A társadalom részéről pedig a versenyképességet, 

mint tényszerű követelményt felismerő, azzal azonosulni tudó, s azért tenni akaró társadalmi 

csoportok, értelmiségiek együttműködését feltételezi, a demokratikus viszonyok közepette.   

 

A téma továbbgondolását segítő szakirodalom: 

Chikán Attila: Key DevelopmentsinHungarianHigher Education. In. Michael, Ignatieff – Stefan, 

Roch (eds). AcademicFreedom: The Global Challenge, CEU Press, 113-122. o., 2018  

Csaba László: Válság, gazdaság, világ. Adalék Közép-Európa három évtizedes gazdaságtörténetéhez 

(1988-2018). Éghajlat Könyvkiadó, 2018 

Kornai János: Látlelet. Tanulmányok a magyar állapotokról. HVG Kiadó, 2017 

Lentner Csaba: A magyar állampénzügyek fejlődéstörténete a dualizmus korától napjainkig. 

Nyugattól keletre, Kelettől nyugatra. L’Harmattan Kiadó, 2019 

Matolcsy György: Egyensúly és növekedés. Kairosz Kiadó, 2015 

Mihályi Péter: Az egészségügy finanszírozásának alternatívái (adók, járulékok, háztartási 

jövedelmek) – nemzetközi és hazai tapasztalatok. Magyar Tudomány, 178. évf. 7. sz. 781-787. o., 
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A turisták biztonságérzetét meghatározó kockázatok és  

a desztinációimázs összefüggései 

Marton Zsuzsanna 
tudományos segédmunkatárs, Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 

 

A turizmusipar az évezredek során egy olyan globális jelenséggé nőtte ki magát, mely 2018-ban a 

világexport közel 7%-át, a GDP 10,4 %-át tette ki (WTTC, 2019). A turizmus számos desztináció fő 

bevételi forrásaként szolgál, így egy-egy váratlan, negatív történés nagy „sérülést” idézhet elő a 

turisztikai célterületek életében. 

2001. szeptember 11., New York – egy tragikus történés dátuma és helyszíne, mely örökre az 

emberek emlékezetébe vésődött. A bő másfél évtizeddel ezelőtt történt terrorcselekmény alapjaiban 

megváltoztatta a turizmus iparágat; a biztonsági kérdések a korábbiaknál lényegesen nagyobb 

figyelmet kapnak, a biztonság megteremtése és fenntartása a turisztikai desztinációk egyik elsőrendű 

feladatává, kihívásává és a versenyképesség egyik feltételévé vált. Egy-egy negatív történés a turisták 

desztinációtól való elfordulását eredményezheti, mely jelentős visszaesést tud előidézni a turisztikai 

célterületek turistaforgalmában, nemzetgazdaságában. A desztinációkat ért katasztrófák – legyen szó 

akár terrorcselekményről vagy természeti katasztrófáról – a turisták kockázatészlelésére, 

biztonságérzetére is egyaránt negatívan hatnak. A Turisztikai Világszervezet felmérése szerint a 

nemzetközi turistaérkezések számát befolyásoló főbb tényezők egyike a közbiztonsággal és 

terrorizmussal szemben fokozódó aggodalom és félelem (UNWTO, 2016). 

 A Turisztikai Világszervezet korábbi kutatásai is igazolják, hogy az utazási szokásokat, utazási 

döntést a biztonság, a felmerülő kockázatok mértéke nagyban befolyásolja. A turisták utazási döntése 

egy olyan komplex folyamat, melyre számos tényező – mint például a turista demográfiai, szocio-

kulturális jellemzői, a desztináció imázs, a turista korábbi saját élményei– egyaránt hat. Az utazási 

döntés folyamatában a biztonság mint faktor több fronton megjelenik és kölcsönönösen hat (1. sz. 

ábra). Egyrészt a biztonságérzet, a kockázatészlelés mértéke a turista személyiségéből, demográfiai 

jellemzőiből (életkor, családi státusz), korábbi (negatív) tapasztalatok egyaránt eredhet, azonban 

napjainkban a média olyan befolyásoló erővel bír, hogy a kockázatészlelésre desztinációimázsra 

gyakorolt hatása megkérdőjelezhetetlen. Ha csak Tunézia példáját nézzük (2010-es felkelések vagy  
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2015-ös terrortámadást) a kontrollálatlan médiajelenlét Tunézia imázsában olyan mértékű törést 

eredményezett, melyet többéves marketingkampány-sorozattal sikerült helyreállítani a turisztikai és 

marketing szakembereknek. 

 

 

 

 

 

1. ábra: A biztonságérzetet és utazási döntést befolyásoló főbb tényezők 

(Forrás: saját szerkesztés) 

 

 

A kockázat fogalmának a turizmus területén történő használata a 2001. szeptember 11-i 

 terrortámadásokat követően vált tudományos értekezések kutatási tárgyává. A terrortámadás előtt a 

kockázatok értelmezése elsősorban pénzügyi, pszichológiai, elégedettségi és idő fókuszú volt, azt 

követően viszont a fizikai kockázat felértékelődött (Yang – Nair, 2014). 

Egy terrortámadás vagy egy földrengés szélsőséges példái a turizmusbiztonsági kockázatoknak, és ha 

csak kizárólag ilyen típusú katasztrófákra gondolunk, akkor a turisztikai desztinációk többségét 

biztonságosnak tekinthetnénk. A turizmusbiztonság kutatási területe azonban ennél sokkal szélesebb 

spektrumban értelmezhető: többek között ide tartoznak a turistákat ért zsebtolvajlások, rablások, 

vírusfertőzések, közúti balesetek vagy akár taxis csalások.  

A turistákat fenyegető kockázatok vagy bekövetkezett cselekmények a turisták desztinációról alkotott 

képét formálják, illetve a turistáknak is ugyanúgy szerepe van az imázsformálásban, hiszen múltbeli 

tapasztalataik, élményeik megosztása (akár szájreklám vagy közösségi média útján) révén alakítják 

egy desztinációról alkotott képet. Ez szintén egy kontrollálatlan csatorna a turisztikai célterület 

döntéshozói, szakemberei szempontjából, ezért is különösen fontos egy erős desztináció imázs 

kiépítése, továbbá krízis esetén a felkészültség és hatékony marketingkommunikációs stratégia 

alkalmazása. 
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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 non-profit 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. 
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