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Tudósítás a Bécsi út 85-ből 
 

Szövetségünk Bécsi úti központjában, Budapesten és országos hálózata révén is él, 
fejlődik, tevékeny részese a civil szakmaiságnak. 

Az elmúlt évek során – energetika, pénzügy, oktatás, önkormányzatiság, határokon 
átnyúló kapcsolatok területén – konferenciaszervezéssel, szakértői és pályázati munkák 
vállalása és teljesítése révén, stabil pénzügyi működést és egyre erősödő kapcsolati 
rendszereket tud maga mögött. 

A fentieket jól érzékelteti, hogy:  
- Még a koronavírus járvány beköszönte előtt 2020. január 30-án megalakult a 

GTTSZ Sport és Egészséges Életmód Tagozata, továbbá 2020. február 19-én 
együttműködési megállapodás megkötésére került sor a kecskeméti Neumann 
János Egyetemmel; 

- 2020. március 2-án megrendezésre került a „Mindennapi Pénzügyeink” című 
konferenciasorozat újabb rendezvénye a Pécsi Tudományegyetemen; 

- A veszélyhelyzet idején 2020. április 21-én megalakult a GTTSZ Önkormányzati 
Tagozata, melynek révén már 24 önkormányzati jogi tagja van Szövetségünknek. 
Ezt az együttműködést jól szolgálja a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetségével kötött megállapodás. 

Nagyon fontos számunkra, hogy tagjaink, aktivistáink, partnerszervezeteink látogassák 
minél többször honlapunkat, illetve Facebook-oldalunkat, lássák, hogy élünk, kapjanak kedvet 

programjainkhoz. 

Az előttünk álló feladatok megoldására optimizmussal tekintünk, jövő év közepéig 10-

15 rendezvényünk olyan előkészítettségi állapotban van, hogy ha a témákban megkeresett 
minisztériumoktól – EMMI, ITM, Miniszterelnökség, NKFIH – a végső egyetértést 
megkapjuk, indul a munka. 

A 2019. évről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló, közhasznúsági jelentés elkészült, 
közgyűlési szintű megvitatására és elfogadására a vészhelyzet miatt nem kerülhetett sor. A 
Kormány végrehajtási rendelete alapján ennek elfogadásáról az Elnökség elektronikus úton 
döntött.  
A beszámolót egyhangúan elfogadták és jóváhagyták azzal, hogy a Titkárság küldje meg az 
OBH részére. Egyúttal felhívták a GTTSZ elnökének figyelmét, hogy a legközelebbi 
közgyűlés résztvevői az abban foglaltakról kapjanak majd elnökségi tájékoztatást. 
A GTTSZ 2019. évről szóló egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete az 
elektronikus beadás után szintén felkerül a honlapra. 
 

Tisztelt Jogi, Pártolói és Önkéntes Tagjaink, Partnerszervezeteink, Aktivistáink! 
 Reméljük, sikerült érzékeltetni, hogy a vészhelyzet közepette is – több mint 
takaréklángon – működött és működik Szövetségünk. 
 Bízunk benne, hogy a járvány mérséklődése és a vészhelyzet megszüntetése után 
terveink megvalósulása felgyorsul, több civil szakmai tevékenységnek leszünk részesei. 
 Nagyon számítunk segítő közreműködésükre! 
 

                                               Szegner László s.k. 

                                                 GTTSZ főtitkárhelyettese 
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„HOGYAN TOVÁBB MAGYARORSZÁG  
AZ EURÓPAI UNIÓBAN,  

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

 

Száznegyvenötödik előadás és vita:  

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

A GTTSZ Gazdasági és Külgazdasági Tagozatának konferenciája. 
(2019. december 5., Budapest) 

 

A konferencia helyszíne: 
Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér 

 

A rendezvény programja: 

Megnyitó: VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke 

 

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

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

 

Kérdések, hozzászólások 

 

Zárszó 

 
 

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

http://www.gttsz.hu/
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A rendezvény támogatója: 
Miniszterelnökség, Nemzeti Együttműködési Alap, Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 

 
 

 

A KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA 

 

A GTTSZ „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban, a globális világban?” 
című konferenciasorozatának 145. rendezvénye pár hónap távlatából különösen emlékezetesre 
sikeredett. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke „Lesz-e válság a világban? A 
magyar gazdaság és államháztartás 2019 év végén” című előadásában átfogó képet adott a 
magyar, a régió, illetve a világgazdaság helyzetéről, kilátásáról. Ekkor még a koronavírus-

járványnak nyoma sem volt, ezzel kapcsolatban bő egy hónappal később kezdtek a médiában 
az első hírek megjelenni. 2019-es év második felében viszont már mutatkoztak jelei annak, 
hogy világgazdasági szinten is véget érhet az évek óta tartó gazdasági szárnyalás, 2020 a 
korrekció időszaka lehet.  

Elnök Úr előadása történelmi kitekintéssel kezdődött. Egészen a rendszerváltástól 
kezdően bemutatta, hogy az elmúlt közel 30 évben mi történt az állami vagyonnal, a 
gazdasági növekedéssel, az államháztartási hiánnyal. Ezt követően a 2008-2009-es válság 
utáni időszak lett makrogazdasági szempontból részleteiben elemezve. Az államháztartás 
helyzetét, illetve kilátásait ismertette Kovács Árpád. Érdekes eleme volt ennek, hogy a 2020-

as költségvetésben 1%-os államháztartási hiány szerepelt, ami a fiskális fegyelem 
szigorodására utalt. A gazdasági növekedésünk forintban kifejezett nominális érétke a 
rendszerváltás óta négy és félszeresére emelkedett. Az Uniós források magyar gazdaságban 
betöltött fontos szerepét ismertette Elnök Úr.  

Kihívást jelent az ország számára, hogy az építőipar esetében nem egyenletes a 
kapacitáskihasználtság. Ehhez a vállalkozói réteg nem, vagy csak nagyon nehézkesen tud 
alkalmazkodni, ami növeli a korrupcióveszélyt. Megoldást jelenthetne a szektorban a 
kiszámíthatóság és átláthatóság erősítése. A legtöbb makrogazdasági mutató tekintetében 
Magyarország az élmezőnyhöz tartozik. A vállalati hitelezés is egészséges felfutást mutat, ami 
hosszabb távon a megvalósuló beruházások termőre fordulásával a gazdaság növekedésének 
stabil motorja lehet, illetve hozzájárul egy egészséges, jól működő bankszektorhoz. 

Az előadás következő fejezete a 2019-es és a 2020-as várható makrogazdasági pálya 
bemutatásáról szólt. A 2020-ra vonatkozó GDP előrejelzések 2,8-4,0% között változtak, ami 

némi lassulást vetített előre. Ezen kívül a legtöbb makrogazdasági mutatóban óvatos 
korrekcióra számítottak az előrejelzések. Aggodalomra ad okot, hogy egyre növekszik 
gazdaságfejlesztésre fordított források mértéke. Ennek mértéke GDP arányosan 10-ről 22%-ra 

ugrott néhány év alatt. Ez azt jelenti, hogy egy közösségi szervóval kell kiegészíteni a 
hatékonyság hiányát, amennyivel gyengébb az ország termelékenysége a versenyképesség 
fenntartása érdekében annyival többet kell más területektől elvonni. A versenyképességünk 
érdemi javulásával több forrás juthatna tehát akár az egészségügyre, akár az oktatásra, akár 
más célok finanszírozására.  

A világ, illetve Magyarország előtt álló külső kihívások közül akkor kiemelkedő volt - 
mint globális kockázat - az USA és Kína közötti kereskedelmi háború, illetve a Brexit. A 
magas gazdasági kitettség miatt Magyarországra és a régióra nézve még a német gazdaság 
lassulásának átgyűrűződő negatív hatásait emelte ki Elnök Úr. 
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Egy vetített ábra szerint Magyarország immár gazdasági értelemben a kevésbé 
sérülékeny országok közé tartozik. A fiskális fegyelem fenntartása, illetve fokozása azonban 
szükséges és fontos gazdaságpolitikai magatartás a következő időszakban.  

Összefoglalójában Kovács Árpád – lényegében a piaci konszenzussal összhangban - a 

kockázatok növekedése ellenére alapvetően pozitívan látta a 2020-as, illetve a következő 
éveket is. Megjegyezte, hogy ha nem történik valami jóvátehetetlen, cunami szerű esemény a 
világban akkor a magyar növekedési pálya – némi lassulás mellett - jó pár évig fenntartható. 
Vannak negatív forgatókönyvek, de szélsőséges esetekre nem lehet kellő tartalékkal készülni.  

Az előadás után 2 hónappal már látszottak a jelei a koronavírus gazdasági hatásainak. 
Az azóta eltelt fél évben pedig alapjaiban remegett meg a világgazdaság és 2008-as 

időszaknál sokkal gyorsabb és mélyebb válság bontakozott ki, ami hatásait tekintve 
túlszárnyalja a legpesszimistább gazdasági előrejelzéseket is. Az előadásról készült felvétel a 
GTTSZ weblapján megtekinthető.  
         Dr. Tóth Gergely Ph.D. s.k. 

a GTTSZ Gazdasági és Külgazdasági Tagozat elnöke 

 

 

 

 

 

Száznegyvenhatodik előadás és vita:  

„A koronavírus járvány hatása az energiafogyasztásra” 
A GTTSZ Energiatagozatának online konferenciája 

 

Az online rendezvény programja: 

Megnyitó: HATVANI GYÖRGY, a GTTSZ Energiatagozat elnöke 

 

Előadások:  

„A koronavírus járvány hatása az energiaigényekre” 

Előadó: HATVANI GYÖRGY, a GTTSZ Energiatagozat elnöke 
 

„A magyar nukleáris ipar nagy lehetősége” 

Előadó: CZIBOLYA LÁSZLÓ, a Magyar Atomfórum Egyesület főtitkára 

 

Az online konferenciáról készített videó-felvétel és az előadások prezentációi 

megtekinthetőek a Szövetség www.gttsz.hu honlapján. 
 

 
(Illusztráció: Getty Images) 

http://www.gttsz.hu/
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AZ ONLINE KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA 

 

 

 

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége minden év májusában 
és szeptemberében rendezi az "Energiatudatos társadalom kialakításáért" 
konferenciáit. A konferenciákról 2004. óta videó felvétel készül, amely CD majd DVD 
lemezen áll az érdeklődők rendelkezésére. Ezen felül a YOUTUBE által biztosított 
lehetőséget igénybe véve is közreadjuk a felvett anyagot.  
 

Elsőnek a 2009. szeptemberi konferenciáról Reményi Károly akadémikus 
hozzászólásából közöltünk részletet, az akkor még 10 percre korlátozott keretben.  
https://youtu.be/6MHIf4ToTVk  

 

A későbbiekben rendszeressé vált az energiakonferenciák előadásainak 
YOUTUBE -os közreadása.  
 

2020. márciusban nyilvánvalóvá vált, hogy a tavaszi konferencia nem 

rendezhető meg hagyományos módon. A konferenciákat szervező GTTSZ 
Energiatagozata nem kívánta megszakítani a sorozatot és támogatta a PVP STUDIÓ 
javaslatát a virtuális konferencia megtartására. A konferencia aktuális témája a 
koronavírus járvány hatása az energiafogyasztásra.  

 

Egy az engedélyezett módon videóra vehető előadásra vállalkozott Dr. Molnár 
László az ETE főtitkára. Sajnos hirtelen halála miatt erre nem kerülhetett sor, ezért 
Hatvani György a GTTSZ Energiatagozat elnöke, az energetikai előadások levezetője 
vállalkozott a fenti téma ismertetésére.  
https://youtu.be/KQA48L2fcI4  

 

A korlátozások megszüntetése után különös jelentőséggel bír a magyar cégek 
részvételének lehetősége a Paks 2. beruházásban. A témában Czibolya László, a 
Magyar Atomfórum elnöke tartott előadást.  
https://youtu.be/rOnydOcvkn8 

 

Reméljük, hogy őszi konferenciánkon már személyesen üdvözölhetjük Önöket, 
és ott választ kaphatnak a tavaszi előadássokkal kapcsolatban felmerült kérdéseikre is. 

 

 

 

 

 

           Pálos László s.k. 

                                                                      a GTTSZ pártoló tagja, 
                                                           a PVP Stúdió vezetője, 

a GTTSZ rendezvényekről készült videók szerkesztője 

 

https://youtu.be/6MHIf4ToTVk
https://youtu.be/KQA48L2fcI4
https://youtu.be/rOnydOcvkn8
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A 2019. DECEMBERI HÍRLEVÉL 
MEGJELENÉSE ÓTA ELTELT IDŐSZAK 

EGYÉB KONFERENCIÁI 
 

 

 

A „MINDENNAPI PÉNZÜGYEINK” SORON KÖVETKEZŐ 

KONFERENCIÁJA MÁRCIUS 2-ÁN, PÉCSETT 
 

 

A konferencia helyszíne: 
Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (PTE 
KPVK) Aula 

 

 

A rendezvény programja: 
Megnyitó: 
SÓNYÁKNÉ KÁTAI JUDIT közgazdasági és kontrolling igazgató, PTE 

 

Előadások: 
„Pénzügyi tudatosság”  
Előadó: DR. FERKELT BALÁZS egyetemi docens, tanszékvezető, Budapesti Gazdasági 
Egyetem 

 

„A hitelekről hitelesen” 

Előadó: BOROS SZILÁRD felsőoktatási szakértő, Magyar Nemzeti Bank 

 

„Diákhitel –lehetőség és felelősség” 

Előadó: SIKET ZOLTÁN intézményi kapcsolattartási munkatárs, Diákhitel Központ Zrt. 
 

Kérdések, válaszok 

 

Zárszó: 
DR. KOLTAI ZOLTÁN oktatási dékánhelyettes, PTE KPVK 

 

 

A rendezvény támogatója: 
Szerencsejáték Service Nonprofit Kft 

 

A rendezvény közreműködői: 
GTTSZ Dél-dunántúli Regionális Szervezete, 

Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és  
Vidékfejlesztési Kara (PTE KPVK), 

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

 

 

A RENDEZVÉNY ÖSSZEFOGLALÓJA: 
 
 

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Kultúratudományi, Pedagógusképző és 
Vidékfejlesztési Kara adott otthont 2020. március 2-án a „Mindennapi pénzügyeink” 

című rendezvénynek, mely a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége 
Dél-dunántúli Regionális Szervezete kezdeményezésére, a Diákhitel Központ Zrt. 
közreműködésével került megrendezésre.  

 

A megjelent, közel nyolcvan érdeklődőt Sónyákné Kátai Judit, a PTE 

Kancellária közgazdasági igazgatója köszöntette.  
 

A rendezvény keretében elsőként Dr. Ferkelt Balázs a Budapesti Gazdasági 
Egyetem tanszékvezető egyetemi docense tartott interaktív előadást a pénzügyi 
tudatosság megnövekedett jelentőségéről. Ezt követően Boros Szilárd a Magyar 

Nemzeti Bank felsőoktatási szakértője a hitelfajtákról tájékoztatta a középiskolás és 
egyetemista diákságot, hasznos gyakorlati tanácsokkal is ellátva őket. A fórum 
folytatásaként Siket Zoltán, a Diákhitel Központ Zrt. intézményi kapcsolattartási 
munkatársa a Diákhitel igénybevételi lehetőségeit ismertette meg a hallgatósággal.  

 

Az előadássorozat zárszavában Dr. Koltai Zoltán, a házigazda intézmény 
oktatási dékánhelyettese köszönte meg a résztvevők érdeklődését, kiemelve a fiatal 
generáció szerepét az újfajta pénzügyi kultúra megteremtésében.  
 

                                                                                               Dr. Koltai Zoltán s.k. 

                                                                                 oktatási dékánhelyettes, PTE KPVK 

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

AZ ÜGYVEZETŐ TITKÁRSÁG ÜLÉSE  
JANUÁR 9-ÉN 

 

Az ügyvezető titkársági ülésen a Titkárság tagjai vettek részt, továbbá Beke József 
tanácsadó. Az ügyvezető titkársági ülés határozatképes volt. 
 
Napirend volt: 

 Beszámoló a GTTSZ jelenlegi helyzetéről 
 Javaslat az I. féléves munkaprogramra 

Előadó: Szabó Sándor főtitkár  
 

Az ülésen a főtitkár beszámolt a Szövetség 2019. évi tevékenységéről és a 2020. I. féléves 
munkaprogram-javaslatról. A résztvevők tájékoztatást kaptak a GTTSZ működő, valamint a 
megalakításra kerülő tagozatairól. 
 

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

 

 

Szabó Sándor s.k. 
GTTSZ főtitkára 

 

 

AZ ELNÖKSÉG ÜLÉSE  
JANUÁR 28-ÁN 

 

       A GTTSZ Elnöksége plenáris ülést tartott. 
 

Napirend volt: 

 Tájékoztató a GTTSZ jelenlegi helyzetéről és jövőbeni feladatairól 
 A 2020/I. féléves munkaprogram-javaslat elfogadása 

 

Valenta László elnök üdvözölte a megjelenteket. Tájékoztatást adott a Szövetség előtt álló 2020-

as év feladatairól.  
 

Szabó Sándor főtitkár röviden beszámolt a 2019. évi tevékenységről és a 2020/I. féléves 
munkaprogram-javaslatról. 

 

Az ülés résztvevői a tájékoztatóban elhangzottakat egyhangúlag elfogadták és felhatalmazást adtak 
a 2020/I. féléves munkaterv végrehajtására.  
 

Végezetül Valenta László elnök sok sikert kívánt. 
 

 

 

Valenta László s.k.    Szabó Sándor s.k. 
            elnök              főtitkár 
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A SPORT ÉS EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD TAGOZAT 

MEGALAKULÁSA JANUÁR 30-ÁN 
 

Jelen vannak: Molnárné Dalmadi Teréz (GTTSZ Társadalmi Kapcsolatok Tagozat elnöke), 

Tóthné Becher Zita (GTTSZ Társadalmi Kapcsolatok Tagozat társelnöke), Lencsés Ferenc 

(GTTSZ Társadalmi Kapcsolatok Tagozat elnökségi tagja), Bódis Tamás, Telek András, 

Uram János (a GTTSZ jogi, illetve pártoló tagjai); 
vendégként: Nagy Irén Mónika, Novák Zsuzsa; 

a Szövetség részéről: Elek Zsuzsa és Janzsó Antal (GTTSZ főtitkárhelyettesei) 

 

A megjelentek előzetesen tárgyalták az új Tagozat szakmai és emberi szükségességét. 
Figyelmet fordítottak ezen belül a kormányprogramban is szereplő, ifjúságnevelő és támogató 
tervekre. Ezt összevetve Szövetségünk jogi és pártoló, valamint a fiatal önkéntes tagjaink 
céljaival, egészséges életmódra nevelésével, határozatot terjesztettek be egy új Tagozat 
megalakítására. 

A fentiek alapján a mai napon hivatalosan megalakult a Sport és Egészséges Életmód 
Tagozat, mely elnökének Bódis Tamás, társelnökének Telek András urakat bíztam meg, és 
egyben átadtam a hivatalos iratokat részükre. 

Kérem a 2020. évre a Tagozat Munkatervét állítsák össze, mind a megjelentek, mind a 
témában újonnan csatlakozó jogi tagok bevonásával. 

Munkájukhoz sok sikert és Szövetségünket erősítő eredményeket kívánok! 
 

Szabó Sándor s.k. 
GTTSZ főtitkára 

 
GTTSZ SPORT ÉS EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD TAGOZAT 

2020. 
 

A GTTSZ Sport és Egészséges Életmód Tagozata kiemelten fontosnak tartja, hogy a ma-

gyarországi sportegyesületek és sportszervezetek érdekképviseleti fórumaként működjön.  

A Tagozat a sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A nemzet értékei 
között tartja számon a sport által elért eredményeket, és elismeri a sport egyént és közösséget 
erősítő értékeit. 

A sport magába foglalja a nemzet által vallott értékeket, az összetartozás és a versenyzés 
szellemét, a részvételt és a győzelmet, a teljesítmény elismerését, vagyis a munka becsületét, 
az önfegyelem és az öngondoskodás fontosságát, az egyén közösségért viselt felelősségét.  

A Tagozat megalakulásával hozzájárul a sportegyesületek és sportszervezetek egymással, 
valamint a sportági szakszövetségekkel és a sportszövetségekkel, valamint a hatóságokkal 
kialakított hatékony együttműködésének koordinálását vállalta fel. 

A Tagozat tagjainak közreműködése megteremti a magyarországi sportegyesületek és 
sportszervezetek érdekképviseletét ellátó szervezet működését, amely kész a magyar sport és 
sportigazgatás minden szereplőjével a hazai sportegyesületek és sportszervezetek együttmű-
ködése, valamint lehetőségeik bővítése, fejlődésük érdekében. 
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A Tagozatban szerepet vállaló tagok segítséget nyújtanak a sportszervezetek keretében 
sporttevékenységet folytató versenyzők számára, a sportszervezetek részére biztosítani kíván-
ják a sportág jellege szerinti biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltétele-
ket.  

 

GTTSZ Sport és Egészséges Életmód Tagozatának célja: 

- A magyarországi sportegyesületek összefogása 

- jogi tanácsadás 

- közvetítés és érdekképviselet 

         a Sportági Szakszövetségek és Egyesületek  
         Egyesületek és Egyesületek 

         Egyesületek és Kivitelezők/Beszállítók között 
- segítségnyújtás a hatóságokkal kapcsolatos ügyintézésben 

- beszerzési, támogatási és pályázati források felkutatása 

- tagszervezeti vezetők, edzők, versenyzők érdekvédelmének segítése 

- az egészséges életmód és a sport népszerűsítése, a tagok alapszabályaiban, illetve ala-
pító okirataiban megfogalmazott célok elérésének segítése. 

 

Bódis Tamás s.k. 
GTTSZ Sport és Egészséges Életmód Tagozat elnöke 

 

 

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TAGOZAT  
ELNÖKSÉGI ÜLÉSEI FEBRUÁR 6-ÁN ÉS 26-ÁN  

 

 

A Fenntartható Fejlődés Tagozatának Elnöksége február 6-án és 26-án tartotta üléseit. 
Szabó Sándor főtitkár úr megbízást adott Dr. Biczó Imre úrnak, hogy a GTTSZ 

Fenntartható Fejlődés Tagozatát az elnökkel közösen szervezze, képviselje Szövetségünket az 
Alapszabály előírásainak betartásával, mint a Tagozat társelnöke. 

Az ülések alkalmával előkészítették, illetve idén is benyújtották kérelmüket a „Zöld 
Forrás 2020” pályázati kiírásra, melynek keretében megrendeznék"A felszíni és felszín alatti 
vizek állapota Magyarországon" és " A hazai levegőtisztaság védelem helyzete" című 
konferenciákat. 

Szintén előkésztették, illetve benyújtották kérelmüket „A fenntartható jövőért” 
pályázati kiírásra „A fenntarthatóság oktatása a fiatalság számára a hulladékkezelés 
szempontjain keresztül” címmel, melynek keretében az Ifjúsági Tagozattal együttműködve, 
középiskolások és egyetemisták részére újabb két konferenciát rendeznének. A Fővárosi 
Hulladékhasznosító Mű és Szemléletformáló és Újrahasználati Központban a kommunális 
hulladék szelektív gyűjtését és energetikai hasznosítását mutatnák be a felkért szakértők, míg 
a Hamburger Hungária Kft-ben, Európa egyik legnagyobb és legmodernebb hullám-alappapír 
üzemében Dunaújvárosban, az újrapapír gyártásáról kapnának ismertetést és helyszíni 
tapasztalatot a résztvevők. 

Dr. Kemény Attila s.k. 

GTTSZ Fenntartható Fejlődés Tagozat elnöke 
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AZ ÖNKORMÁNYZATI TAGOZAT MEGALAKULÁSA  

ÁPRILIS 21-ÉN 
 
Jelen vannak: Szabó Sándor főtitkár, Elek Zsuzsa főtitkárhelyettes, titkárságvezető,  

Dr. Rudolf Róbert pártoló tag és Kovács Zsolt jogi tag képviselő (Inox-Therm Kft.) 
 

Figyelembe véve azt a tényt, hogy az elmúlt hónapokban 17 kistérségi önkormányzat 
lépett be Szövetségünkbe jogi tagként, az alábbiakat állapítjuk meg. 

Mivel szakmailag új feladatok álltak elő, szükségesnek látszott egy új Tagozat 
megalakítása, megfelelő szakemberek bevonásával. Ennek érdekében a mai napon megalakítottuk 

a GTTSZ Önkormányzati Tagozatát. A Tagozat feladata a jogi tag önkormányzatok lehetőség 
szerinti minél hatékonyabb támogatása, segítése az őket érintő munkáikban. 

A mai napon Dr. Rudolf Róbert felkérést kapott a Tagozat elnöki, míg Kovács Zsolt a 
Tagozat társelnöki posztjainak betöltésére, akik elvállalták azt, és átvették megbízólevelüket. 

Vállalták, hogy a munkákra kialakítanak egy szűk vezetőséget. 
 A Tagozat megalakításáról értesítjük az érintett önkormányzatokat, azzal a kiegészítéssel, 
hogy a Szövetség többi szakmai tagozata is rendelkezésükre áll. A megalakulásról a rendkívüli 
veszélyhelyzet miatt előzetesen értesítést kaptak a tudomásulvétel érdekében a telefonon elért Dr. 
Gál István, Janzsó Antal és Szegner László főtitkárhelyettes urak.  

     Elek Zsuzsa s.k. 

GTTSZ főtitkárhelyettese 
 

A GTTSZ Önkormányzati Tagozat megalakulásáról és  
a megkezdett közös munkákról 

 

Szövetségünk 2020. április 21-én új országos tagozattal bővült: Megalakult és megkezdte 
működését a GTTSZ Önkormányzati Tagozata, dr. Rudolf Róbert Márton elnökségével és Kovács 
Zsolt társelnökségével. Az Önkormányzati Tagozat célul tűzte ki a csatlakozó települési helyi 
önkormányzatok szakmai támogatását és segítését, érdekeik képviseletét, fejlődésük 
előmozdítását, mindezt a GTTSZ Alapszabályával és egyik legfontosabb alapelvével 
összhangban, azaz politikamentesen, kizárólag szakmai alapokon. 

Az Önkormányzati Tagozat létjogosultságát, céljának fontosságát és megalakításának 
időszerűségét jól igazolta, hogy a cikk megírásáig 24 települési önkormányzat csatlakozott az 
Önkormányzati Tagozathoz. Önkormányzati Jogi Tagjaink között megtalálható alig 100 fős 
lélekszámú község, de 5000 főt is meghaladó lakosságszámú város is. Területileg jelenleg négy 
megyében (Baranya megyében, Somogy megyében, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében) helyezkednek el Önkormányzati Jogi Tagjaink, mind 

területileg, mind adottságaikat, gazdasági lehetőségeiket tekintve rendkívül különbözőek, közös 
bennük azonban, hogy – megtisztelve Szövetségünket bizalmukkal - mindannyian egy sikeres, 

eredményes együttműködési fórumot látnak az Önkormányzati Tagozatban. 

Örömmel számolhatunk be róla, hogy az együttműködés, a közös munka a tagozat 
megalakulását követően rögtön megkezdődött: Több Önkormányzati Jogi Tagunk már mind 
levélben, mind személyesen megkereste Szövetségünket konkrét szakmai kérdésekben kérve 
segítséget, valamint szinte napi gyakoriságú közös munka vette kezdetét a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter által meghirdetett Magyar Falu Programban. A Magyar Falu Program az 5000 fő, 
és ez alatti állandó lakosságszámú településeknek (Önkormányzati Jogi Tagjaink jelentős 
részének) nyújt pályázati lehetőséget az év végéig folyamatosan kiírásra kerülő alprogramjaival. 
Mindezidáig nyolc – különböző tárgyú - alprogram került kiírásra („Orvosi szolgálati lakás” 
alprogram; „Orvosi rendelők fejlesztése ” alprogram; „Orvosi eszköz” alprogram; 
„Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás” alprogram; „Önkormányzati járdaépítés 
felújítás anyagtámogatása” alprogram; „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás”; „Óvodai 



 13 

játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés” alprogram; „Közterület karbantartását szolgáló 
eszközbeszerzés alprogram”) és év végéig még további három alprogram megjelenésére 
számíthatunk.  Az alprogramokban közös, hogy ún. 100 %-os támogatási intenzitásúak, azaz 
pályázóknak önerőt nem szükséges biztosítaniuk, így az alprogramok kitűnő lehetőségek a 
szerényebb anyagi eszközökkel rendelkező önkormányzatok számára. Hol tevőleges szakmai 
közreműködéssel, hol a Miniszterelnökséghez címzett - Jogi Tagunk pályázatának fontosságát 
kiemelendő - levelünkkel, hol mindkettővel igyekezett az Önkormányzati Tagozat a pályázatok 
sikerességét előmozdítani. A legnépszerűbb – eddig megjelent – alprogramnak az 

„Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás” alprogram bizonyult, valamennyi 5000 
fő alatti állandó lakosságszámú Önkormányzati Jogi Tagunk nyújtott be pályázatot önkormányzati 
tulajdonban lévő, belterületi út felújítására. A pályázati aktivitás azonban nemcsak az útprogramra 
korlátozódott, minden megjelent alprogramra pályáztak Önkormányzati Jogi Tagjaink. 

Pályázataikban közös volt, hogy rendkívüli indokolt és szükséges, a lakosok életminőségét 
jelentősen javító beruházásokra irányultak, tökéletesen illeszkedve a Magyar Falu Program fő 
célkitűzéséhez, „a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozásához”. 
A pályázatok eredményhirdetése nyár végén/ősz elején várható, melyet izgatottan vár nemcsak az 
Önkormányzati Tagozat, hanem az egész Szövetség.   

Az Önkormányzati Tagozat tehát megalakult, él, működik, dolgozik és – politikai 

hovatartozástól függetlenül - nyitott minden olyan települési önkormányzat előtt, mely fantáziát 
lát a Szövetségünkkel való szakmai-társadalmi együttműködésben. 

 

       Dr. Rudolf Róbert s.k. 
GTTSZ Önkormányzati Tagozat elnöke 

 

AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG  
ÍRÁSBELI ÖSSZEGZŐ ÜLÉSE MÁJUS 19-ÉN 

Hivatkozva a 102/2020. (IV.10.) Kormányrendelet – mely a veszélyhelyzet során a sze-
mély- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szól, és mely 
jogszabály hatálya kiterjed az egyesületekre is – 6.§ (1) bekezdése alapján a 2020. évi tavaszi EB 
ülés írásbeli egyeztetések lefolytatása után, személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz 
igénybevételével, az EB tagjai egyenként, majd írásban – az alábbiak szerint összegezve a véle-
ményeket – 2020. május 19-én meghozták döntésüket.  

Az írásbeli EB ülés napirendje: 
"A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mel-
léklete (PK-542)" című anyag megvizsgálása és jóváhagyása a GTTSZ Elnöksége felé történő 
terjesztésre. 
 

A GTTSZ Ellenőrző Bizottsága írásbeli egyeztetés útján ellenőrizte, megvizsgálta a Szövetség 
PK – 542 számú nyomtatványban foglalt számviteli és közhasznúsági adatokat tartalmazó, a 2019. 

évi gazdálkodásról szóló, - a közgyűlés elé terjesztendő - anyagát, azaz egyszerűsített 
beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét, valamint főkönyvi kivonatát. 

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

- 2011. évi CLXXV. tv az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról 

- 2011. évi CLXXXI. tv. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüg-
gő eljárási szabályokról 

- 2007. évi CLXXXI. tv. a közpénzekből nyújtott támogatások elszámolásáról 
- 2000. évi C. törvény a számvitelről 
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Az Ellenőrző Bizottság a GTTSZ alapszabálya V. fejezetének 5.4. pontjában szereplő testületi 
szervként a számviteli nyilvántartásokat áttekintette, ellenőrizte a Szövetség gazdasági ügyeit, 
pénzgazdálkodását tükröző számadatokat, melyeket pozitívan ítéli meg. 

 

A GTTSZ a 2019. évben konszolidáltan működött, bevételeinek, valamint közhasznú 
kiadásainak eleget tett.  A Szövetség szakmai-tudományos, ismeretterjesztő munkája takarékos, 
szabályszerű gazdálkodást tükröz. 
 

Összegzésként: Az anyag megfelel a törvényi előírásoknak, és az abban foglaltakat az 
Elnökség és a közgyűlés részére elfogadásra javasolja. 
 

 
         Dobos Lászlóné s.k. 

GTTSZ Ellenőrző Bizottság elnöke 
 

 

AZ ELNÖKSÉG ÍRÁSBELI ÖSSZEGZŐ ÜLÉSE  
JÚNIUS 2-ÁN 

A veszélyhelyzetről szóló 2020. évi XII. tv. és a Kormány 102/2020. (IV.10.) számú 
végrehajtási rendelete, mely a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek 
működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szól, és mely jogszabály hatálya kiterjed az 

egyesületekre is, az 5.§ (1) bekezdése alapján - a számviteli törvény szerinti beszámoló 
elfogadásáról az idei évben Szövetségünk elnöksége határozott. A Kormányrendelet 6.§ (1) 
bekezdése alapján, a 2020. évi június 2-i elnökségi ülés az elnökségi tagokkal lefolytatott 
egyeztetések lefolytatása után, személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz 
igénybevételével, az elnökség tagjai egyenként, majd írásban - az alábbiak szerint összegezve a 
véleményeket - hozták meg döntésüket. 

Az írásbeli elnökségi ülés napirendje:  
 "A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági 

melléklete (PK-542)" című anyag jóváhagyása az Országos Bírósági Hivatal felé történő 
megküldésére.  

Az elnökség tagjai tájékoztatást kaptak arról, hogy az ülést megelőzően a GTTSZ Ellenőrző 
Bizottsága a hivatkozott törvény alapján és a Kormányrendelet adta lehetőségek szerint, szintén 
írásban ülésezett. Dobos Lászlóné EB elnök asszony kiküldte az írásos jelentést, melyet az EB 
tagok az elnök asszonnyal együttesen eljárva, közösen értékeltek, s az egyetértő Nyilatkozataikat 
– melyben a beszámolót elfogadásra javasolták az Elnökség számára – az EB elnöke eljuttatta a 
GTTSZ elnökéhez. 

A szövetség elnöke ezt követően az Elnökség tagjaival együtt - a részükre megküldött – a 

GTTSZ 2019. évi egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete (PK-542) című – 

anyagokat áttanulmányozták és a 2020. június 2. napi összegzésükben egyhangúan elfogadták és 
jóváhagyták azzal, hogy azt a Titkárság küldje meg az OBH részére. Egyúttal felhívták a 
GTTSZ Elnökét, hogy a legközelebbi közgyűlés résztvevői az abban foglaltakról kapjanak majd 
elnökségi tájékoztatást. 

 

Valenta László s.k. 
                        GTTSZ elnöke 
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HÍREK 
SZAKMAI MEGBESZÉLÉSEK 

 

 

Valenta László elnök, Szabó Sándor főtitkár és Beke József tanácsadó urak az alábbi 
fontos szakmai megbeszéléseket folytatták: 

 2020. január 10-én DR. ÁGOSTHÁZY SZABOLCS úrral, GULYÁS GERGELY 

Miniszterelnökséget vezető miniszter kabinetfőnökével; 
 január 22-én BOGNÁR PÉTER úrral, a Paks II. Zrt. humánerőforrás igazgatójával; 

 január 27-én DR. KISS LÁSZLÓ úrral, Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer 
polgármesterével; 

 január 28-án DR. PERÉNYI JÁNOS úrral, a Milton Friedman Egyetem rektorával; 

 február 4-én RÁCZ ZSÓFIA asszonnyal, az EMMI fiatalokért felelős helyettes 

államtitkárával; 
 március 17-én SÜLI JÁNOS úrral, a paksi beruházásért felelős tárca nélküli miniszterrel. 

 

           A találkozások fő témái Szövetségünk és az érintett Hivatalok közötti együttműködési 
lehetőségek kiaknázásai, közös munkalehetőségek kidolgozásai voltak, melyek érdekében 
folyamatosan közös munkatervek készülnek a különböző szakmai területeken. 
 

           A GTTSZ elnökhelyettese, Prof. Dr. Sárközy Tamás sajnálatos elhalálozása miatt 
megüresedett elnökhelyettesi tisztségre a Szövetség elnöke felkérte PROF. DR. KOVÁCS 
ÁRPÁD urat, a Költségvetési Tanács elnökét, melyet ő köszönettel elfogadott.  
 

 

PÁLYÁZATOK, EGYEDI KÉRELMEK 
 

 

A GTTSZ ez év januárjától több pályázatot, illetve egyedi kérelmet nyújtott be különféle 
szervekhez, melyek elbírálás alatt vannak:  

 

- a Miniszterelnökség „A magyar kultúráért és oktatásért 2020. központi pályázati 
kiírására, „Nagy magyar alkotók alkotásainak hatása a magyarságtudat erősítésére, a tudományos 
és kulturális örökség ápolására és az oktatási programok alkalmazására” címmel; 

-  az Emberi Erőforrások Minisztérium „A fenntartható jövőért” pályázati kiírására, „A 
fenntarthatóság oktatása a fiatalság számára a hulladékkezelés szempontjain keresztül” címmel; 

- az Agrárminisztérium „Zöld Forrás 2020” pályázati kiírására, „A felszíni és felszín alatti 
vizek állapota Magyarországon” és „A hazai levegőtisztaság védelem helyzete” témákban; 

- a Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata „2020. évi Civil 

Működési Pályázat” kiírására; 

- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének, Dr. Birkner Zoltán 

úrnak, a 2020. évi Nemzeti Összetartozás Éve jegyében újabb három rendezvény megszervezésére 
nyújtottunk be kérelmet a középiskolások számára, megemlékezve a XIX. és XX. század nagy 
magyar és magyar származású tudósainkra, Nobel-díjasaink munkájának, műszaki, 
természettudományi és közgazdasági alkotásainak és máig ható hazai és nemzetközi hatásának 
bemutatásával és tanulságok levonásával; 

- Prof. Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter úrhoz két tudományos 
konferencia-sorozat (összesen 6 konferencia) megrendezéséhez nyújtottunk be kérelmet ”Nagy 
magyar alkotóink és alkotásaik nemzetünknek, a világnak” és „A XXI. század a mesterséges 
intelligencia hódításának korszaka” témákban. 
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GRATULÁCIÓ 
 

A GTTSZ Elnöksége, választott kinevezett Vezetőségei és Tagsága tisztelettel köszönti és 
gratulál az Ifjúsági Tagozat társelnökének, DR. GYARMATI ANNAMÁRIÁNAK a jogi 

diplomája átvétele, az Energia- és Önkormányzati Tagozatok társelnökének, KOVÁCS 
ZSOLTNAK 2. műszaki diplomája megvédése alkalmából! 
Sok sikert, erőt, egészséget, boldog családi életet, sikeres munkát - köztük Szövetségünkben 
végzendőt is – kívánunk nekik! 
 

 

 

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

PROF. DR. SÁRKÖZY TAMÁS, a GTTSZ elnökhelyettese, a magyar társasági jog és a 
gazdasági rendszerváltozás meghatározó alakja február 4-én és 

 

DR. MOLNÁR LÁSZLÓ, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület főtitkára  április 22-én 
elhunytak. 

Emléküket a GTTSZ kegyelettel megőrzi. 
 

 

 

JOGI TAGOK BEMUTATKOZÁSA 

 

A „Vedd Kezedbe az Egészséged” továbbiakban VKE Program 
 

csatlakozik az állami prevenciós projektek azon célkitűzéseihez, hogy az ország lakosságának 
életminősége javuljon, vagyis innovatív életmódváltás valósuljon meg az egészség, a táplál-
kozás, a mozgás és a mentális állapot javulásával. 
 

A Társaság 3 féle programmal dolgozik, azonban mindegyikre jellemző, hogy innovatív élet-
módváltozást eredményez. 
 

Joggal merül fel a kérdés, hogy kinek miért jó a Program megvalósítása: 
 Az állampolgároknak: prevenció, törődnek vele, figyelem irányul rájuk 

 A településnek: közösséget formál, helyi egészségügyi költség megtakarítást hoz 

 Polgármesternek: a választópolgárok lojálisak lesznek hozzá, ragaszkodnak a szemé-
lyéhez 

 Az országnak: egészségtudatos polgárok, csökken az egészségügyi költség 

  

Bővebb felvilágosítással készséggel áll az Ön rendelkezésére a Program szellemi tulajdonosa:  
 

Novák Zsuzsa   
ügyvezető    
Capillaryhelp Bt.   

 

mobil: +36 (30) 964-0244   

e-mail: novak.szako@gmail.com   

web: www.capillaryhelp.hu  

mailto:novak.szako@gmail.com
http://www.capillaryhelp.hu/
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                                            Székhely: 1211 Budapest, Szállító u. 3. 
Iroda: 1042 Budapest, Árpád út 51–53. II 

 

 

Bank- és biztosításfüggetlen tanácsadás vállalkozásoknak, lakossági 
ügyfeleknek 

 

 

TE.I.B. Biztosítási Alkusz Kft. 2017 óta a biztosítási piac szereplője. Elsősorban a lakossági, 
kis- és közepes vállalatok biztosítási ügyeinek kiszolgálására alakult meg. Mára már banki-és 
hitel termékekkel is várjuk ügyfeleink érdeklődését.  
 

Természetesen nemcsak a biztosítók által kínált biztosítási csomagokat közvetítjük, hanem 
meg tudunk felelni azoknak a kihívásoknak is, amelyekkel ügyfeleink igényeit felmérve 
egyedi termékeket, szolgáltatásokat fejlesztve oldjuk meg ügyfeleink biztosítási, pénzügyi 
kockázatit. 
 

Hitvallásunk, hogy hosszútávon csak úgy lehetünk közösen sikeresek, ha ügyfeleinket 
körültekintően, érdekeiket képviselve szolgáljuk ki.  
 

Az Ön felkérésére, megbízása alapján: 
 

 átvizsgáljuk meglévő biztosításait, 
 kockázatelemzést végzünk, 
 javaslatot teszünk az Ön igényeit kielégítő egyedi, optimális megoldásra, 
 Magyarországon működő biztosító társaságoknál teljes képviseletet látunk el,  
 kár esetén közreműködést vállalunk a kárügyintézésben, 
 tájékoztatjuk az aktuális változásokról. 

 

 

Szolgáltatásaink díjmentesen vehetők igénybe, mivel azok költségeit a partner által választott 
biztosítótársaság fedezi. 
Káresemény során tanácsot adunk, illetve közreműködünk a szakszerű és gyors 
kárrendezésben. 
 

 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük forduljon hozzánk bizalommal az alábbi 
elérhetőségeinken. 
 

Telek András: +36-30-944-7421, telek.andras@teib.hu 

 
 

mailto:telek.andras@teib.hu
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ÚJ PÁRTOLÓ ÉS JOGI TAGOK 
 

 

           PÁRTOLÓ TAGOK                                                   

 Beleznay Tamás - Budapest  

 dr. Rudolf Róbert Márton - Budapest 

       

 

           JOGI TAGOK                                                   

 Abaújalpár Község Önkormányzata 

 Abaújkér Község Önkormányzata 

 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. 

 Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. 
 Balsa Község Önkormányzata 

 Baranyajenő Község Önkormányzata 

 Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata 

 Bikal Község Önkormányzata 

 Capillaryhelp Bt. 

 Cégénydányád Község Önkormányzata 

 Demecser Város Önkormányzata 

 Egyházaskozár Község Önkormányzata 

 Gödre Község Önkormányzata 

 Hosszúhetény Község Önkormányzata 

 Kéthely Község Önkormányzata 

 Kisvaszar Község Önkormányzata 

 Kővágótöttös Község Önkormányzata 

 Mágocs Város Önkormányzata 

 Nagyhajmás Község Önkormányzata 

 Nagyhalász Város Önkormányzata 

 Orfű Község Önkormányzata 

 Pálhalmai Agrospeciál Kft. 
 Rakamaz Város Önkormányzata 

 Sásd Város Önkormányzata 

 Szalatnak Község Önkormányzata 

 Szászvár Nagyközség Önkormányzata 

 Tiszacsécse Község Önkormányzata 

 Tunyogmatolcs Község Önkormányzata 
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TUDOMÁNYOS MELLÉKLET 
 

Fizika és a korona vírus 
Prof. Dr. Kroó Norbert akadémikus, fizikus, kutatóprofesszor, a GTTSZ 

elnökhelyettese, Kutatás-fejlesztési (K+F) Tagozatának elnöke cikke 
 

         Mottó: „Az életben semmitől sem kell félni. Csak meg kell érteni” 

Maria Sklodowska-Curie 

 

A modern tudományos kutatások eredményei gyökeresen megváltoztatták életünket. Ezen 
eredmények gyakorlatba való átültetésének eredményei ugyanis olyan életminőség javulást 
eredményeztek, amiről elődeink, sőt saját magunk még álmodni sem mertünk. Az életminőség 
javulásával párhuzamosan azonban társadalmaink sérülékenysége is nőtt. Erre igen jó példa a 
napjainkban dúló koronavírus járvány is. Nyilván az az érdekünk, hogy ezt a járványt is kor-
dában tartsuk, mint ahogy ez már a történelem során más témákban már számos esetben több-

kevesebb sikerrel megvalósult. A tudományos kutatásban szerzett sok évtizedes tapasztala-
tunk pedig azt sugallja, hogy ez csak a lehetséges maximális társadalmi összefogás talaján 
sikerülhet, melyben a tudománynak kulcsszerepet kell vállalnia. A tudomány modellekkel 
dolgozik. Ez azt jelenti, hogy valami újat összehasonlítunk már ismertjelenségekkel, amelyek 
hasonló módon viselkednek. Tekintsük a koronavírus járványt is ilyen újnak és hasonlítsuk 
össze már jó ismert, ugyancsak exponenciális növekedést produkáló folyamatokkal. Két ilyen 
példát kívánok megemlíteni a sok közül. Az egyik a lézerek esete. A „klasszikus” lézer két 
tükör közé szorított erősítő anyag. Ezt az anyagot elektronikusan, vagy fénnyel pumpálva már 
néhány foton a két tükör között körbejárva újabb atomokat, vagy molekulákat késztet u.n. 
indukált sugárzásra. A fotonok száma exponenciálisan nő egy telítési értékig, amit számos itt 
nem részletezett körülmény határoz meg. A folyamatot egy u.n. differenciálegyenlet írja le 
adP(t)/dt = 1/T[(e-a)P(t)](1)formában, ahol P a két tükör között az adott időpontban levő 
fényenergia, T a fotonok számára szükséges idő egy teljes körút megtételéhez,t a pillanatnyi 

idő, e a fényerősítés, a pedig a mindig jelenlévő abszorpció T idő alatt. Az egyenlet megoldá-
sa P ~ exp[(e-a)t/T)](2)alakú exponenciális görbe. Ha e>a az energia időben növekszik a két 
tükör között, vagyis a lézer beindul. Ha e<a az exponenciális görbe csökkenő tendenciájú, 
nincs lézerműködés. Az e=a eset egy olyan küszöb, amely felett működhet csak a lézer. Az e 

és az a értéke anyagfüggő, de ha az e>a feltétel biztosítható mindig létrejöhet a lézerműködés. 
A folytonos üzemű lézerek mellett egyre nagyobb gyakorisággal alkalmazunk impulzus léze-
reket. Különösen nagy szerephez jutottak az utóbbi évtizedekben a rövid, de extrém nagy in-
tenzitású lézerek. Ezek már olyan nagy terhelést jelentenek a szerkezeti anyagokra, például a 
tükrökre, hogy tönkretennék azokat. Ezért időben széthúzzuk ezen lézerek impulzusait, ekkor 
ez a terhelés időben kisebb és csak közvetlenül a felhasználás helye előtt  
rövidítjük meg a lézerimpulzusokat, ahol már nem találkoznak a lézerek szerkezeti anyagai-
val. A másik példakénti exponenciális folyamat a nukleáris láncreakció. Ennek gyorsan lezaj-
ló változata az atombomba robbanása, a lassított pedig az atomerőművek nukleáris reaktora. 
Ez utóbbi mesterségesen beépített abszorpció segítségével éri el ezt a lassítást. De ehhez még 
egy fontos dologra van szükség. Ez pedig az a körülmény, hogy a maghasadási folyamatban a 
kilépő és az exponenciális láncreakciót okozó neutronok egy része késve lép ki a hasadó 
anyagból és ez időt ad a lassabb abszorpciós beavatkozásra. Hogyan jelennek meg az eddig 

vázolt megfigyelések a koronavírus járványos terjedésében, különös tekintettel arra, hogy 
ebben az esetben az a abszorpciós tényező növelésére még nincs gyógyszer és az egyének 
immunitása sem alakulhatott ki, ami pedig csökkenthetné az e paraméter értékét?A vírus ter-
jedése hasonló a lézereshez azzal a kiegészítéssel, hogy a fertőzöttek adják tovább a fertőzést 
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(„indukált folyamat”) egy vagy több embernek adott idő alatt, kivéve az első lépést, amit va-
lószínűleg állatok okoznak. Ezért az 1. egyenletben és a 2. képletben szereplő e értéke függ a 
fertőzött emberek számától és arányos vele. Az a értéke sok mindentől függ, esetlegesen (ha 

van ilyen) gyógyszeres kezeléssel értéke növelhető. Ha a tipikus átadási idő összemérhető a 
vírus élettartamával az abszorpció, a, az idő meghosszabbításával növelhető. A kritikus men--
nyiség az e–a különbség. Ha ez zérus, vagyis az exponenciális (2) értéke 1, ez az a küszöb, 
amikor minden fertőzött egy új embert fertőz meg. Ez alatt az érték alatt a járvány elhal, felet-
te pedig exponenciálisan elszabadul. Minél kisebb azonban a különbség, annál laposabb ez az 
elszabadulási folyamat. A cél tehát az, hogy a küszöb alá kerüljünk, vagy ha ez lehetetlen, 
minél kisebb mértékben kerüljön az e –a különbség értéke1 fölé. Ezt a célt szolgálja az embe-
rek közötti távolságtartás és a gondos higiénia. Ha azonban sikerül az e–a értékét 1 alatt tarta-
ni, de van kívülről érkező fertőzött beteg, vagy tünetmentes vírushordozó, akkor a járvány 
még mindig fennmarad. Ezért a területre érkező személyek lázának mérése csak tüneti be-
avatkozás és egyáltalán nem biztosítja a külső járvány bejutásának meggátlását. De a fertőzés 
nagyjából homogén területi eloszlása esetén az utazási korlátozások sem segítenek a lassítás-
ban, gazdasági negatív hatásai azonban továbbra is kritikusak. Ha az erősítési és abszorpciós 
együttható helyfüggő, akkor a növekedés mérteke és a fertőzési küszöb is változik. Ez a meg-

állapítás természetesen az országhatárok átjárhatatlanságára is vonatkozik. A személyek egy-
mástól való távoltartása azonban akkor is lassító hatású, ha már sok a fertőzött személy. Emlí-
tettem a nagyintenzitású rövid impulzusú lézerek problémáját, ahol a lézer szerkezeti anyaga-
inak védelmét úgy oldjuk meg, hogy az impulzus erősítését időben széthúzzuk. Ez a technika 
a járvány esetén is alkalmazható és így elkerülhető a lézerek szerkezeti elemeinek sérülése 

analógiájának megfelelően az egészségügyi rendszer elemeinek sérülése, összeomlása. A fen-

tiekből látható, hogy a lézerműködés ismeretéből sok következtetés vonható le a vírusterjedé-
se is. Van azonban egy lényeges eltérés, ez pedig a fertőzést követő lappangási idő, ami a lé-
zerek esetében gyakorlatilag nem létezik. Ezért a második példámra, a nukleáris láncreakcióra 
kell hivatkoznom. Mint fentebb említettem ugyanis, a láncreakcióban neutronok hajtják a fo-
lyamatot és ezek egy része késve lép ki a maghasadás termékeiből. Ez teszi lehetővé az atom-
reaktorok stabil működtetését. Ugyanígy analóg módon a vírusos fertőzés lappangási ideje 
teszi a járvány esetén is lehetővé a beavatkozást, a terjedés sebességének csökkentését és ezen 
keresztül a fertőzöttek ápolását végző egészségügyi rendszer működőképességének megőrzé-
sét. De a lézerimpulzusok időbeli széthúzásának megfelelően is az exponenciális fertőzéssok-
szorozódás lassításában is ez az egyik analóg lehetőség. Ha a vírusterjedés is a lézerműködés 
késleltetés nélküliformájában történne, akkor az atombomba analógiájára, a gyors robbanásra 
kellene felkészülnünk, ami gyakorlatilag a teljes sikertelenséget jelentené. Ezért annak ellené-
re, hogy a lappangási időbizonytalanságot is jelent, létezésének tulajdonképpen örülnünk is 
kell. Végül még egy veszélyre kell felhívni a figyelmet. Minden exponenciális folyamat igen 
lassan indul és csak később tér át a vad növekedésbe. Ezért a járványveszély elleni védelem 
figyelme is ellankadhat, sőt elaludhat, amivel időt veszíthetünk és közben a folyamat annyira 
elszabadul, hogy már nehéz hatékonyan beavatkozni. Sajnos a jelenlegi koronavírus járvány is 
jó néhány példával szolgál erre. Összefoglalva a fenti két fizikai példán alapuló és ezekkel 
analógiát mutató gondolatmenet azt bizonyítja, hogy a tudomány széles területén az elmúlt 
évtizedekben összegyűjtött tapasztalatok, ismeretek egy kis gondolkodással a legváratlanabb 
és legkevésbé ismert területeken, így a koronavírus járvány terjedésének analízisében és kor-
dában tartásában is jelenthetnek kapaszkodót. A tudományos megközelítés pedig itt is, de 
mindenütt hasznos, a hangos tudatlanságnak pedig csak negatív hatása lehet. Örülök annak, 
hogy a hazánkban megtett védelmi lépések összhangban vannak a fent vázolt, csak vázlatosan 
tárgyalt megállapításokkal. 
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Az európai önkormányzati alrendszerek költségvetési 
mutatóinak összehasonlító elemzése 2009–2018 között 

Hegedüs Szilárd – Lentner Csaba 

 
 

Prof. Dr. Lentner Csaba egyetemi tanár, intézetvezető, a GTTSZ elnökhelyettese és Hegedűs 
Szilárd PhD, egyetemi adjunktus, tudományos kutató kutatásának célja, hogy elemezze az 
önkormányzatok fiskális mutatóinak változását az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség 
országaiban. Ennek érdekében 31 európai (az Eurostatnak adatot szolgáltató) országban 
önkormányzati költségvetési változók 2009–2018 közötti adatait vizsgálták meg a szerzők. A 
hipotézisek igazolásához leíró statisztikai módszereket, valamint klaszterelemzést és varianciaelemzést 
alkalmaztak. Tanulmányukban megállapítják, hogy a válság jelentősen hatott az önkormányzati 
fiskális mutatókra, de eltérő hatással volt a posztszovjet térségre, a mediterrán térségre, illetve a 
skandináv országokra. Leginkább válságállónak a rajnai(közjogi) modell bizonyult. Bizonyítást nyert, 
hogy a fiskális mutatószámok alapján leírt specifikumok nem teljesen egyeznek meg a közjogi 
értelemben vett önkormányzati rendszermodellekkel. Kutatásuk végén a szerzőpáros az 
önkormányzati reformot követő magyar önkormányzati rendszer karakterisztikáit mutatja be. 
 

Pénzügyi Szemle 65. évfolyam, 1. szám, 2020/1. (pp. 111-131.) 
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Pandémia versus energiaszolgáltatás 

Hatvani György, a GTTSZ Energia Tagozata elnökének cikke 
 

E járvány terhelte nehéz időkben minden tiszteletünk és megbecsülésünk az orvosoké, 
ápolóké, patikusoké, postásoké, pékeké és még sorolhatnánk azokat, akik áldozatos munkája 
biztosítja napi életünk elviselhetővé tételét. 
Ugyanilyen megbecsülés és köszönet illeti meg az energiaszolgáltatásban dolgozókat, hiszen 
az ő munkájuk biztosítja azt, hogy ég a villanyunk, nézhetjük a TV-t, feltölthetjük 
laptopjainkat és okos-telefonjainkat, a márciusi fagyokban sem fázunk otthon és még 
ugyancsak sorolhatnánk, hogy az élet mily sok területén szükséges a vezetékes 
energiaszolgáltatás folyamatos rendelkezésre állása. Ez tipikusan olyan szolgáltatás, 
amelynek fontosságára a közvélemény általában akkor döbben rá, amikor akadozik, vagy 
megszűnik az ellátás. A koronavírus járvány eddig eltelt időszakában az áram- és 
gázszolgáltatás zavarmentesen működött. 
 Az energiaellátást biztosító üzemek, hálózatok nagymértékben automatizáltak, korszerű 
irányítástechnikával ellátottak, mégis folyamatos, rendeltetésszerű működtetésükhöz a járvány 
sújtotta időszakban is elengedhetetlen a szakszemélyzet állandó jelenléte. Ezt biztosítandó, az 
erőművek, a rendszerirányítók az áram- és gázszolgáltatók, a pandémiás időszakra vonatkozó 
intézkedési tervcsomagokat állítottak össze. Ilyen intézkedés például a folyamatos műszakban 
dolgozók izolált munkavégzése feltételeinek megteremtése, vagy például a hálózatok 
fenntartási munkáinak időszakos halasztása és csak az ellátás folytonosságához 
elengedhetetlenül szükséges beavatkozások elvégzése. Mindezen intézkedések következetes 
végrehajtása biztosíthatja az ország biztonságos energiaellátásához szükséges személyi 
feltételek meglétét. 
A számok azt mutatják, hogy a hazai energiafelhasználás a járvány eddigi időszakában 
kismértékben folyamatosan csökken. A villamosenergia-rendszer napi terhelése április elején 
már 7-900 MW-al kevesebb volt az ilyenkor szokásos átlagterhelésnél. A napi 
villamosenergia-fogyasztás pedig ugyanekkor 10-13%-al volt kevesebb az elmúlt év hasonló 
napi fogyasztásainál. A rendszer terhelés napi eloszlásának változása azt mutatja, hogy a 
fogyasztási struktúra kissé átrendeződött, vélhetően az otthoni munkavégzés volumenének 
növekedése, a tömegesebb otthon-tartózkodás miatt a napi terhelési görbe ellaposodott. 

A gázfelhasználás volumene, a márciusi hideg napokat is figyelembe véve a szokásos 
értékekhez hasonlóan alakult. 
A járvány sajnálatosan valószínűsített elhúzódása természetesen hatással lesz az energia-

fogyasztásra is. A gazdaság egyes ágazatainak stagnálása, a szolgáltatási szféra egyes 
elemeinek összeomlása, a termelési volumenek csökkenése minden bizonnyal csökkenő 
villamosenergia- és gázfelhasználást eredményez. A szükséges források egyenlőre 
rendelkezésre állnak, azt azonban figyelembe kell venni, hogy országunk energiagazdasága 
erősen importorientált és bár a földgáz- és a villamosenergia-import szállítások jelenleg 
zavartalanul működnek, hosszabb távon az ezek forrását biztosító környező országok energia-

termelési és fogyasztási körülményeinek alakulása számunkra kedvezőtlen irányba alakulhat.  
A hazai energiaforrásaink, energiatermelő kapacitásaink mindenképpen felértékelődnek, 
különös tekintettel arra, hogy a járvány elmúltával újrainduló gazdasági ágazatok várhatóan 
nemcsak nálunk, hanem az energia importunk származási országaiban is növekvő 
energiafelhasználást involválnak. 
Összességében, véleményem szerint, az elkövetkezendő hónapokban semmiképpen nem 
valószínűsíthetőek hazánkban alapvető energiaellátási gondok, sem a villamosenergia-, sem 

pedig a gázszolgáltatás terén. Ennek egyik záloga az iparágban dolgozók jól szervezett, 
fegyelmezett, áldozatos helytállása. 
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Élet a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán 

a távolléti oktatás tükrében 
Dr. Tóth-Kaszás Nikoletta, a Pannon Egyetem  
Nagykanizsai Kampusza igazgatójának cikke 

 

Március 11-én a délutáni órákban kaptuk a hivatalos értesítést, hogy 12-től az egyetemeken nem 
tartózkodhatnak hallgatók, s át kell állnunk a távolléti oktatásra. Ennek eredményeként március 
12-13 között rendkívüli rektori szünet volt a Pannon Egyetemen, március 16-20 között pedig 
előrehozott tavaszi szünet. A kollégista hallgatóinknak is március 12-e délután ki kellett 
költözniük a kollégiumból. Egy új időszámítás kezdődött. 
 

Noha az egyetemek és főiskolák régóta alkalmaznak különböző e-learning felületeket, azok 
kihasználtsága távolról sem volt maximális. Március 22-ét követően azonban újabb és újabb 
rendszerekkel kellett megismerkednünk, s egy hét alatt professzionális szintű felhasználóivá 
válnunk. 
 

A Pannon Egyetemen az egy hét szünet alatt számos egyeztetést folytattunk a kollégákkal, 
óraadókkal, a karok és az oktatási igazgatóság képviselőivel. Fel kellett mérnünk, hogy a 
Kampuszon jelen félévben futó több, mint 120 kurzust miként tudjuk folytatni. Három fő kérdést 
kellett megvizsgálnunk: 1. a félév elején kiadott tantárgyi követelmények tarthatók-e a jelen 

helyzetben, vagy szükséges-e azokon változtatni? 2. Miként tudjuk a tananyagok átadását a lehető 
legoptimálisabb módon megoldani? 3. Hogyan, mikor és milyen tudunk majd vizsgáztatni? A 
kollégák nagyon rugalmasan és célorientáltan álltak a változásokhoz, így hála Istennek nagyon 
gyorsan be tudtuk gyűjteni az információkat minden kurzus kapcsán, s meg tudtuk kezdeni a 
tervezést. Ennek megfelelően március 23-án pedig már az első távolléti órák is megtartásra 
kerültek. 
 

A tananyag átadására már eddig is használtunk elektronikus felületeket, ezt Moodle-nek hívjuk, 
ide szoktuk feltölteni az előadás anyagokat, esetleg kiegészítő olvasmányokat, cikkeket. Ide a 
hallgatók Neptun kódjukkal be tudnak lépni és bármikor megnézni, letölteni az anyagokat. Ez a 
felület egyébként számos egyéb funkcióval is bír, amit korábban nem használtunk ki, most 
azonban szükség van erre is. Ilyen funkció például a chat szoba vagy a fórum létrehozása; de 

tesztet is lehet íratni, beadandók feltöltését kérni a hallgatóktól. Mindemellett a veszprémi 
munkatársak az elmúlt években kidolgoztak egy olyan felületet is, ahol élő, online órák szóbeli 
megtartására, képernyőmegosztásra is van lehetőség. Ez szintén most került bevezetésre. 

A tananyag átadása tekintetében a Kampusz legtöbb kollégája kb. a kurzusok 65%-a esetében az 
előadásanyagok Moodle rendszerbe való feltöltését, továbbá kidolgozott, magyarázatokkal ellátott 
gyakorlati példák és megoldások feltöltését választotta. Ezek mellé szóbeli vagy írásbeli konzultá-
ciós céllal chat-szobák kerültek létrehozása akár a Moodle, akár más ingyenesen hozzáférhető 
felületeken, itt nyílik lehetőség arra, hogy a hallgatók kérdezzenek, további magyarázatot kérjenek 
a feltöltött tananyagok kapcsán. A kurzusok kb. 10%-ánál választották azt a komplex megoldást a 
kollégák, hogy élő, online közvetített órákat tartanak a hallgatóknak, jellemzően Skype vagy a 
korábbiakban említett újonnan kifejlesztett egyetemi rendszeren keresztül. Ezen kívül többen elő-
re rögzített kép és hanganyaggal igyekeznek a lehető legjobban átadni a tananyagot, de olyan is 
van, aki szimultán módon megosztott képernyős előadást tart okostáblán, ahol egyúttal a feladatok 
levezetése is bemutatható. Egy olyan kurzusunk van, amelyet csak laborkörülmények között tud-
nának teljesíteni a hallgatók. Mivel erre most nincs lehetőség, így ezt a kurzust az őszi félévre 
halasztottuk. 
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A tananyag átadás fenti formáira a Kampuszon minden feltétel adott, sem eszközbeli, sem képes-

ségbeli hiányosságokkal nem küzdünk. A kollégáim szinte kivétel nélkül fiatalok, akik aktívan 
használják a különböző ICT eszközöket, így nem okoz jelentős fennakadást a távolléti oktatás. 
Ezen eszközök és lehetőségek még aktívabb kiaknázására sarkall minket ez az időszak, ami mind-
annyiunk előnyére válik. 

Az elmúlt 2-3 hét tapasztalata alapján elmondható, hogy bár sok dolgot lehet megtanulni a távok-
tatás keretében, azért akadnak nehézségek, hiszen nincs meg a közvetlen kontaktus a hallgatókkal. 
Ennek eredményeként pedig még a szimultán online órák alkalmával sem lehet látni feltétlenül, 
hogyha valaki tanácstalan egy-egy feladat láttán. Ha a hallgató nem kérdez, nem tudunk neki segí-
teni. Ebből is látszik, hogy ehhez az új helyzethez nemcsak nekünk, oktatóknak, hanem a hallga-
tóknak is alkalmazkodniuk kell, a korábbinál sokkal aktívabb jelenlétre van szükség. 

Az egyetemi e-learning rendszerek a vizsgáztatásra is lehetőséget adnak, a Moodle-ben tesztek 

kitöltetésére is van lehetőség, vagy akár élő, szóbeli vizsgát is tehetnek a hallgatók. Számos eset-
ben beadandó, otthon kidolgozandó feladatot kapnak a hallgatók, s ez kerül majd értékelésre. A 
legnagyobb kihívás e téren az, hogy az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt fektessünk a gyakorlati-
as vizsgáztatásra, úgy kell gondolkoznunk, hogy az elméleti anyagot felhasználására, s gondolko-
dásra késztessük a hallgatókat a vizsgák során. 

A szakmai gyakorlatot teljesítő, valamint a duális formában tanuló hallgatók esetében az egyetem 
a partnercégekre bízza a döntést, vagyis amíg ők engedik dolgozni a hallgatókat, s tudnak nekik 
munkát adni, addig ennek nincs akadálya. A turizmusban egyelőre a hallgatók többsége még dol-
gozik, jóllehet néhány helyről már érkezett jelzés, hogy a kisebb szállodákban, utazási irodákban 
üzemeltetési szünetet rendeltek el. Az informatikai feladatokat ellátó gyakornokok esetében pedig 
szintén nem ütköztünk eddig problémába. Nyilván ez a helyzet napról napra változhat, de talán 
mindenki számára megnyugtató, hogy engedélyezhető a szakmai gyakorlat több részletben történő 
teljesítése és/vagy a rövidebb idejű teljesítés elfogadása. 

A tanév rendje részben módosul. Jelenlegi terveink szerint továbbra is május 16-ig tart a szorgal-

mi időszak, ami azonban a minél hatékonyabb ismeretátadás érdekében további két hét, úgyneve-
zett konzultációs időszakkal tolható ki. A vizsgaidőszak hivatalosan május 18-június 26 között 
lesz, így a különböző kurzusoknál előfordulhat átlapolás az ismeretátadási és a vizsgáztatási peri-
ódusok között. Noha a jelenlegi szabályozási környezetnek megfelelően az összes rendezvény –
további intézkedésig –törlésre került, bízunk benne, hogy ez eredetileg június 26-ra tervezett dip-

lomaátadónkat már a megszokott ünnepélyes keretek között tudjuk megtartani. Addig viszont 
valamennyi hallgatói rendezvény, szakmai kirándulás elmarad. 

A Kampuszon nem állt meg az élet, az oktatást, a projektfeladatokat és a kutatási tevékenységeket 
működtetni kell. A kollégák kb. 2/3-a otthonról dolgozik, de az egyetem épülete minden hétköz-
nap nyitva van. 

A kollégiumunk jelenleg sem hallgatókat, sem más szállóvendéget nem fogad. Ez az időszak ki-
csit csendesebben zajlik ott, jelenleg a szobák és a közös helyiséges tavaszi takarítását végzik a 
kollégák, s az épület állagmegóvásával kapcsolatos munkálatokat látják el. 

Kiemelném, hogy az egyetem elkötelezett abban, hogy a távolléti oktatás mellett a hallgatói érde-
kek a lehető legkisebb mértékben sérüljenek, s a megkezdett 2019/2020 tanév tavaszi félévet sike-
resen lebonyolításuk és eredményesen lezárjuk (beleértve a megkezdett kurzusok és felvett kredi-
tek teljesíthetőségét). Mindez szigorúan az oktatás színvonalának és minőségének megőrzése mel-
lett. 
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Jól sikerült a digitális átállás  
a Szolnoki Szakképzési Centrumban 

Hicsó György, a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellára, a GTTSZ 

Észak-alföldi Regionális Szervezet elnöke cikke 

 
 

Magyarország Kormánya 2020. március 11-én az egész országra vonatkozóan 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus-járványra tekintettel a köznevelési és szakképzési 
intézményekben új munka- és tanítási rendet vezettek be. Ez alapjában meghatározta a 
Szolnoki Szakképzési Centrumban és 11 tagintézményében a március 16-a óta folyó oktató-

nevelő munkát, valamint a központi szervezetnél zajló tevékenységeket. 
Egy egészen újfajta, addig szinte ismeretlen oktatási és munkarend köszöntött be: tanároknak, 
diákoknak, sőt a szülőknek is villámgyorsan alkalmazkodniuk kellett. Szinte azonnal 
megtörtént a technikai lehetőségek, számítástechnikai eszközök számbavétele a tanulók 
körében, a pedagógusoknak pedig néhány nap alatt sikerült átállniuk az új rendszerre.  

 

Mindenki nagy lelkesedéssel vágott bele az új feladatba, és bár nem volt könnyű 
megtalálni a helyes arányokat az órai tananyagok és házi feladatok számát illetően, de 
összességében beállt az új rendszer. Videó- és chatszobák alakultak, Google Classroomban, 
ZOOM-on, elektronikus leveleken és a közösségi média megannyi felületén keresztül folyik 
az oktatás, a tájékoztatás. Új feladat- és tesztlapok születtek, de az ingyenesen hozzáférhetővé 
tett szak- és tankönyvek is nagyban segítik a tanárok és diákok munkáját. Több 
tagintézményben pedig videófelvételek készültek a tanműhelyekben, ezzel is segítve a 
szakmai, gyakorlati ismeretek elsajátítását. Sikerült azokat a fiatalokat is elérni, megszólítani, 
eljuttatni hozzájuk a tananyagokat és a házi feladatokat, akik szociális és anyagi helyzetük 
okán nem rendelkeztek azokkal az eszközökkel, lehetőségekkel, amelyek a tantermen kívüli, 
digitális oktatáshoz szükségesek. Természetesen a számonkérés, az osztályzás ugyancsak 
folyamatos, hiszen a tanév tart, még ha más formában is folytatódik március közepétől. 
 

A legnagyobb kihívás előtt az érettségire készülő végzésősök állnak, hiszen a 
világjárvány a felkészülés hajrájába szólt bele. Ettől függetlenül azonban a tanárok, 
szakoktatók erre a helyzetre is gyorsan reagáltak és az „utolsó pillanatokban” is mindent 
megtettek a sikeres felkészítés érdekében. 

 

A május 4-én kezdődő írásbeli érettségik, továbbá az egyes szóbeli és szakmai vizsgák 
során a kormány által előírt minden különleges szabálynak eleget tesz a Szolnoki Szakképzési 
Centrum. A tantermeket minden nap fertőtlenítik, az érkező diákok, ahogy a felügyeletet 
ellátó tanárok kézfertőtlenítőt, kesztyűt és szájmaszkot kapnak, a megírt dolgozatok 24 órás 
papírkaranténba kerülnek, a javítás és a betekintés elektronikus módon történő biztosítása 
szintén megoldott. 

 

  Az eddigi tapasztalatok alapján összességében elmondható, hogy a Szolnoki 
Szakképzési Centrum mind a 11 tagintézményében a tantermen kívüli, digitális oktatásra 
történő átállás napok alatt, szinte zökkenőmentesen megtörtént, azóta is folyamatosan zajlik, a 
kihívásoknak tanár, diák, szülő egyaránt eleget tett és megfelelt. 
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A járvány vége felé haladunk! 
dr. Vácity József, az egri Markhot Ferenc Kórház főigazgatója, a GTTSZ 

Egészségügyi Tagozat elnöke cikke 

 
 

„A járvány vége felé haladunk, az első hullámot magunk mögött hagyhatjuk” – jelentette be 

az operatív törzs 2020.06.08-i tájékoztatóján Dr. Müller Cecília országos tiszti főorvos as--
szony. 

 

És valóban napról napra kevesebb az új COVID-19 fertőzött beteg, és nap-nap után egyre 
több korábban megbetegedett polgártársunkat nyilvánítják egészségesnek. 
 

Azonban közel sincs vége a járványnak, és szakértők szerint számítani kell a járvány őszi fel-
erősödésére. 
 

A jelen helyzetnek örvendeni kell, de senkit sem tehet elbizakodottá, vagy felelőtlenné. 
 

Az operatív törzs minden nap kiértékeli az ország aktuális járvány állapotát, és tesz javaslatot 

a kormány számára a meghozandó a szükséges intézkedésekről. Ezek az intézkedések a ko-
rábban bevezetett igen szigorú, de eredményes korlátozó intézkedések voltak, és most már 
ezek enyhítéséről hoz döntéseket az operatív törzs ajánlása alapján a kormány.  
 

Az, aki ezen könnyítések okán úgy gondolja, hogy semmi rendszabályt nem kell megtartani 
nagyon téved, és súlyosan veszélyezteti a rendeleteket betartó polgártársait. 
 

Mire figyeljünk?  
Ha olyan emberekkel találkozunk, akik velünk nem egy háztartásban élnek  

 tartsunk egymástól megfelelő távolságot, 

 kerüljük a puszival történő üdvözlést, 

 kerüljük a kézfogást, és helyette a könyök vagy öklök összeütésével üdvözöljük egy-
mást. 

 

Boltban, tömegközlekedésben, zárt helyeken viseljünk szájmaszkot. 
 

Amikor hazaérünk az első dolgunk legyen a bőséges szappanos meleg vizes kézmosás, és ha 
van kézfertőtlenítőnk, akkor a kézfertőtlenítővel alaposan dörzsöljük át a kezünket. 
 

Nagyon jól tudjuk, hogy a 65 év feletti korosztályra fokozottan veszélyes a COVID-19 fertő-
zés. Nagyon sokat éppen ezért önkéntesen karanténba vonultak, és jelentősen korlátozták a 
személyes találkozásokat. Még most is sokan vannak, akik nem mernek közösségbe menni. 
Ezen polgártársaink segítségre szorulnak. A fiatalabb generáció kötelessége ezen polgártársak 
segítése a bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában, az életük könnyebbé tételében. Már az 
nagy öröm a számukra, ha alkalmanként felhívjuk őket telefonon, és elbeszélgetünk velük.  
 

Nagyon sokan döntöttek úgy, hogy a külföldre tervezett szabadságunkat lemondták, és itthon 
tervezik eltölteni a szabadságukat. Nagyon fontos, hogy a szálláshelyek, vendéglátóhelyek és 

https://hvg.hu/itthon/20200608_operativ_torzs_jarvany_vege_koronavirus
https://hvg.hu/itthon/20200608_operativ_torzs_jarvany_vege_koronavirus
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szórakozó helyeknek és ezeken a helyeken is be kell tartani az éppen érvényben lévő korláto-
zó intézkedéseket.  
 

Nagyon megváltozott az egészségügyi ellátás. Az orvosi várótermek területe a jogszabályok-
ban meghatározott méretű, de amikor ezeket megépítették, akkor nem volt elvárás, hogy a 
váróteremben tartózkodó személyek 1,5 méteres távolságban legyenek egymástól. A váróter-
mi zsúfoltság elkerülése vezérli most a betegellátást, és ezért kapott kiemelt jelentőséget az 
orvoshoz időpontra érkezés szabálya. Csak így kerülhető el a túlzsúfoltság a várótermekben. 
A telefonos bejelentkezés, és időpontfoglalás sokaknak szokatlan, de nincs más lehetőség. Ez 
igaz a háziorvosi ellátásra és a szakrendelőkben történő orvosi ellátásra is. Ezt az új kialakult 
helyzetet mindenkinek meg kell értenie, ehhez alkalmazkodnia kell, mert csak így kerülhető 
el a várótermekben a zsúfoltság. Azt is el kell fogadni, hogy a rendelőintézetek ezt nagyon 
szigorúan betartják. Ami nagyon fontos, hogy az orvosi ellátásra az időpontunk előtt 20-25 

perccel korábban érkezzünk. A beteget a rendelőintézeti várótermekbe ennél korábban úgy-
sem tudják beengedni, és így a beteg kénytelen az utcán várakozni. A váróteremben is be kell 
tartani a 1,5 méteres távolságot és a maszk viselése kötelező.  
 

Apropó maszk. A helyes megnevezés egyben kifejezi a maszk viselésének módját. „Arc-
maszk”, tehát az orrunkat és a szánkat is el kell takarni a maszkkal. Ha az orrunkat nem takar-

ja a maszk, akkor semmit nem ér a viselése. Ha egy maszkot 4 órát viseltünk, akkor sem kell 
kidobni. Tegyük 24 órára szellős helyre, sőt, ha meg tudjuk oldani akkor szellős napos helyre, 
és utána újra viselhetjük. Ha mosható a maszkunk, akkor 4 órányi viselés után forró vízben 
mossuk ki, és száradás után vasaljuk ki. 
 

Legyen a mottónk: 
Tartsd meg rendet, és a rend megtart téged! Az egyén felelősségteljes viselkedése védi meg a 
közösséget! 

 

 

 

A veszélyhelyzet megszüntetése és az egészségügyi  
válsághelyzet „adta” kormány-jogosítványok 

Dr. Soós Tibor jogi főtitkárhelyettes ajánlásával 
 

Magyarország Kormánya és Parlamentje tartotta a szavát és megalkotta a COVID 19 miatt 

kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt. 

Ennek alapján a Kormány is hatályon kívül helyezte az ezen időszakban született kormány-
rendeleteket, de egyúttal – valamennyiünk biztonsága érdekében – 6 hónapra kihirdette az 

egészségügyi válsághelyzetet. 

A terjedelmes átmeneti rendelkezések és az egészségügyi válsághelyzetre vonatkozó új szabá-
lyozások áttanulmányozását megkönnyítendő az alábbi tájékoztató jellegű összeállítás a leg-

fontosabb, 2020. június 18. napjától hatályos rendelkezések tartalmáról. 
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2020. június 17-én, szerda éjjel 23:58:13-kor kihirdette a Kormány a 282/2020. (VI. 17.) 
Korm. rendeletet, amely 2020. június 18-ától megszünteti a 2020. március 11-én kihirdetett 
veszélyhelyzetet, egyúttal a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet szintén június 18-től Ma-
gyarország egész területére az egészségügyi válsághelyzet elrendelésével bevezeti a jár-
ványügyi készültséget. A Kormány a járványügyi készültség fenntartásának szükségességét 
majd 3 havonta felülvizsgálja. A rendelet legkésőbb 2020. december 18-ig marad hatályban. 

A veszélyhelyzet végével hatályukat vesztik a veszélyhelyzet során, veszélyhelyzettel össze-
függésben alkotott Kormányrendeletek, így többek közt a kijárási korlátozásról szóló 
71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet is, mely arról rendelkezett, hogy a saját és családja érdeké-
ben a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 
9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja, és hogy ebben az időszakban rajtuk kívül 
kizárólag az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak. Mivel a veszélyhelyzet megszüntetésével 
ezzel kapcsolatban nem született új szabály, így a boltba járással kapcsolatban nincs több idő-
beli korlátozás. 

 

Az Operatív Törzs feladatai 

A Kormány a járványügyi készültség idején tevékenykedő Operatív Törzset hoz létre. 

A Kormányt széleskörű jogosítványokkal rendelkezik az egészségügyi válsághelyzet idején, 
így a Kormány rendeletében 

1. korlátozható vagy megtiltható 

– minden olyan intézmény és létesítmény működése, illetve rendezvény és tevékeny-
ség, amely járvány terjedését elősegítheti, 
– üzletek működése, nyitva tartása, 
– az ország egyes területei, illetve Magyarország és más ország közötti személyforga-
lom, élőállat- vagy áruszállítás, 
– az ország egyes területei, illetve Magyarország és más ország lakosainak egymással 

való személyes érintkezése, 
– egyes intézmények (fekvőbeteg-gyógyintézet, köznevelési, szakképző, felsőoktatási, 
szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és közművelődési intézmény) látogatása 

– egyes területek elhagyása, 
– egyes élelmiszerek, termékek árusítása, fogyasztása, vásárlása, 
– az ivóvíz fogyasztása, 

– meghatározott állatok tartása, 
2. gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátásra, valamint az egészségügyi szolgálta-

tások igénybevételének rendjére vonatkozó intézkedés hozható, 
3. az egészségügyi készlet állagának megóvása érdekében szükséges intézkedés vezethe-

tő be (a rendőrség és a Magyar Honvédség közreműködése különösen kórházparancs-
noki feladatok ellátására előírható), 

4. meghatározhatja a szociális távolságtartásra vonatkozó, valamint a fertőzés veszélyét 
csökkentő védőeszköz viselésére vonatkozó szabályokat, továbbá a lakosság járvány 
által okozott betegséggel leginkább veszélyeztetett csoportjai számára az üzletekben, 
valamint a piacokon történő kizárólag e csoportok általi vásárlásra vonatkozó idősá-
vot, 
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5. köznevelésre, felsőoktatásra, szakképzésre és felnőttképzésre vonatkozó rendelkezé-
seket állapíthat meg, 

6. közlekedési korlátozást vagy közlekedési tilalmat állapíthat meg, 
7. járványügyi elkülönítésre vonatkozó rendelkezéseket állapíthat meg, 
8. a küldemények kézbesítésére vonatkozóan rendelkezéseket állapíthat meg, 
9. a védett vezető egészségügyi ellátásának koordinálására és a védett vezetőre vonatko-

zó egészségügyi előírások végrehajtására és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket 
állapíthat meg, 

10. elrendelhet törvény alapján meghozható járványügyi intézkedéseket, 
11. törvényben meghatározott egyéb rendelkezéseket hozhat. 

Mindezek vonatkozásában a 286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében az Operatív Törzs 
javaslatokat megtárgyalja és a Kormány részére benyújtja, kezdeményezi és szervezi a Kor-
mány feladatkörében érintett tagjai összehangolt tevékenységét, szakpolitikai előterjesztések 
és jelentések elkészítését, illetve összkormányzati feladat indítását. Ezen felül érvényesíti a 
kormányzati döntés-előkészítés és a Kormány döntéseinek végrehajtása során a járványügyi 
készültségből következő szempontokat, és ellátja a hatáskörébe tartozó, jogszabályban meg-
határozott egyéb feladatokat. Az Operatív Törzs a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért 
Felelős Operatív Törzs jogutódja. 

Az Operatív Törzset a rendészetért felelős miniszter az egészségügyért felelős miniszter be-
vonásával vezeti, tagjai továbbá: 

a) a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által kijelölt államtitkár, 
b) a gazdaságfejlesztésért felelős miniszter által kijelölt államtitkár, 
c) a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt államtitkár, 
d) a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt államtitkár, 
e) az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt államtitkár, 
f) az országos tisztifőorvos, 
g) a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium közbiztonsági főigazgatója, 
h) az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetője. 

Az Operatív Törzs ülésére annak vezetője bármely állami vagy önkormányzati szerv vezetőjét 
meghívhatja, vagy más személyt vendégként meghívhat. Az Operatív Törzs ülésén a minisz-
terelnök bármikor részt vehet, ilyenkor az ülést a miniszterelnök vezeti. 

Az Operatív Törzs a járványügyi készültség körülményeire figyelemmel, szükség szerint ülé-
sezik. Az ülés összehívását bármely tag kezdeményezheti, az ülés összehívásáról az Operatív 
Törzs vezetője dönt. Az ülések elsősorban személyes részvétellel történnek, de a járványügyi 
készültség körülményeire figyelemmel lehetőség van elektronikus hírközlő eszköz vagy más, 
a személyazonosítást az Operatív Törzs vezetője számára elfogadható módon biztosító elekt-
ronikus eszköz igénybevételére is. 

A járványügyi készültség ideje alatt az Operatív Törzs vezetője vagy az általa kijelölt állami 
vezető dönt az Állami Egészségügyi Ellátó Központ raktárába beszállításra került, koronaví-
rus elleni védekezést elősegítő egyéni védőeszköz egészségügyi szolgáltatói körön kívüli ki-
adásáról. 
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Védelmi intézkedések 

A 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések körében rögzíti, hogy a hatodik 
életévét be nem töltött kiskorúak kivételével mindenki köteles a tömegközlekedési eszközön, 
valamint az üzletben történő vásárlás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (orvosi maszk, 
sál, kendő) viselni. A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében az ott dolgozók a vendégek által 
látogatható területen kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt viselni. 

A szabályok megszegése a védelmi intézkedés megszegése szabálysértés alkalmazásában vé-
delmi intézkedésnek minősülnek. 

A zenés, táncos rendezvények 

A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvény – függetlenül annak 
nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől – abban az eset-

ben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma (beleértve az ott foglal-

koztatott személyeket) egy időben nem haladja meg az 500 főt. 

Az egészségügyi készlet megóvása 

Egészségügyi válsághelyzet elrendelésével bevezetett járványügyi készültség idején a fekvő-
beteg szakellátást, illetve a fekvőbeteg szakellátáshoz kapcsolódó járóbeteg szakellátást nyúj-
tó egészségügyi intézmény fenntartója – a fenntartó személyétől függetlenül – székhelyén és 
valamennyi telephelyén fokozott figyelemmel gondoskodik a járvány elleni védekezés érdek-
ében a szükséges, költségvetési forrásból beszerzett egészségügyi felszerelések, berendezések, 
gyógyszerkészletek és fertőtlenítőszerek (egészségügyi készlet) megóvásáról. A járványügyi 
készültség idején a legalább 200 férőhellyel működtetett idősek tartós vagy átmeneti ellátását 
nyújtó engedélyes fenntartója szintén fokozott figyelemmel gondoskodik a költségvetési for-
rásból beszerzett egészségügyi készlet megóvásáról. 

A rendvédelmi szerv a járványügyi készültséggel összefüggésben közreműködik a kórházpa-
rancsnoki, valamint az egészségügyi készlet állagának fenntartására és megőrzésére vonatko-
zó feladatok ellátásában. A Magyar Honvédség ugyancsak közreműködik a kórházparancsno-
ki feladatok ellátásában, valamint az egészségügyi készlet állagának fenntartására és megőr-
zésére vonatkozó feladatok ellátásában. Ennek keretében a Magyar Honvédség ellátja az 
egészségügyi intézmények őrzését és védelmét. 

A kórházparancsnok 

A 287/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet fenntartja a kórházparancsnok intézményét. A költség-
vetési forrásból beszerzett egészségügyi készletek felhasználásának ellenőrzésére a rendészet-
ért felelős miniszter javaslatot tesz – szükség esetén az Operatív Törzs véleményének kikéré-
sét követően az egészségügyi intézményhez kórházparancsnok kirendelésére. A kórházpa-
rancsnok megbízólevelét a rendészetért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök állítja 
ki, tevékenységét a rendészetért felelős miniszter irányítja. 

Garanciális szabály, hogy a kórházparancsnoknak a járványveszéllyel összefüggő szabályok 
betartására, és az egészségügyi készlet megóvására vonatkozó javaslatát az egészségügyi in-
tézmény vezetője köteles végrehajtani, ugyanakkor a kórházparancsnok orvosszakmai kérdé-
sekben nem tehet javaslatot, és nem hozhat döntést. 
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Az egészségügyi készlet biztonságával kapcsolatos adatokról az országos kórház-

főparancsnok folyamatosan tájékoztatja a rendészetért felelős minisztert. Ha az egészségügyi 
készlet állagának megóvása ezt indokolja, az egészségügyi intézmény vezetője köteles intéz-
kedni az egészségügyi készlet állagának fenntartására és megőrzésére. Ilyen esetben az intéz-
ménnyel személy- és vagyonvédelmi tevékenységre megkötött érvényes szerződés megszün-
tethető. Ha az intézkedésre sor kerül, az egészségügyi intézmény igazgatója köteles egészség-
ügyi készlet megóvása céljából szerződést kötni. 

A költségvetési forrásból beszerzett egészségügyi készletek felhasználásának, valamint a jár-
ványügyi intézkedések betartásának ellenőrzésére az egészségügyért felelős miniszter javasla-
tára az Operatív Törzs vezetőjének döntése alapján a kórházparancsnok az idősek tartós vagy 

átmeneti ellátását nyújtó intézményben intézményparancsnoki feladatokat lát el. E feladatok 
tekintetében az intézményparancsnok jogállása, feladata és hatásköre a kórházparancsnokkal 
azonos. Az intézményparancsnoki jogkörben eljáró kórházparancsnok ápolási, gondozási és 
orvosszakmai kérdésekben nem tehet javaslatot, és nem hozhat döntést. 

 

Kiemelt érdeklődésre tarthat számot: 

A JOGI SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK  

Ez év december 31-ig a jogi személyekre és a nem jogi személy szervezetekre (a 
továbbiakban együtt: jogi személy) a Ptk., és az egyéb, jogi személyekre vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseket az Átmeneti időszakról szóló törvényben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni. Az ezen a körön kívüli közjogi szervezetekre, a törvény által létrehozott 
szervezetekre nem vonatkoznak a szabályok, így azok nem alkalmazhatják. 

Döntéshozatal 
Már lehet személyes jelenléttel is döntést hozni, azonban az év végéig lehetővé teszi az 
Átmeneti időszakról szóló törvény, hogy a rugalmas döntéshozatali megoldásokat akkor is 
alkalmazhassák a jogi személyek, ha a létesítő okiratuk ennek lehetőségéről vagy feltételeiről 
nem rendelkezik. Így további két opció áll a rendelkezésére a jogi személy döntéshozó 
szervének: 

 az ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével is 
megtartható, vagy 

 határozathozatalára – ha a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása 
nélküli döntéshozatalt nem zárja ki – az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása 
nélkül is sor kerülhet. 

A szabályozás megengedő annyiban is, hogy ha egyes tagok meg is jelennek személyesen, 
attól még mások részt vehetnek online módon az ülésen. Azonban ha a döntéshozásnak 
nyilvánosnak kell lennie, akkor a határozathozatalra nem kerülhet sor ülés tartása nélkül, és ha 
egyébként a létesítő okirat rendezi ezeket a helyzeteket, akkor azt kell alkalmazni. 

Továbbra is fennáll az, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt hozott határozatok későbbi bírósági 
felülvizsgálata során nem lehet hatályon kívül helyezni a döntéseket, ha a létesítő okiratba 
ütközés azért valósult meg, mivel a Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően jártak el. 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300005.tv
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A tagok értesítése 

Ismét csak abban az esetben alkalmazandók ezek a szabályok, ha ebben a tárgykörben nem 
tartalmaz saját szabályokat a létesítő okirat. Az ügyvezetésnek egyébiránt mindent meg kell 
tennie azért, hogy a tagok megfelelő időben és megfelelő tájékoztatást kapjanak. Így a 
napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás nem mellőzhető, és videokonferencia esetén a 
jelenléttel kapcsolatban igazolni kell a személyazonosságot a megfelelő módon, ülés tartása 
nélküli döntéshozatal esetén pedig a szavazat megküldésére legalább 8 napot kell biztosítani 
(ez pl. megvalósulhat email útján, de postai levélküldeményként is). 

A döntéshozó szerv ülésének jegyzőkönyvét az erre kijelölt vezető tisztségviselő készíti el és 
írja alá (ha mindenki elektronikus úton vesz részt az ülésen). A jegyzőkönyvben rögzíteni kell 
az ülés megtartásának körülményeit is. Ha az ülésen mindegyik tag online vesz részt, jelenléti 
ívet nem kell készíteni, de a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a részt vevő tagok adatait. 

Döntéshozó szerv kötelező összehívása 

A jogi személy döntéshozó szervének veszélyhelyzet megszűnését (június 18. – ld. 

41/2020. (VI. 17.) ME határozat) követő legfeljebb 90. napra történő összehívása és 
napirendre tűzése a Korm. rendelet alapján kötelező, ezeket az eseteket (vagyis a 
veszélyhelyzet alatt meghozott felülvizsgálandó döntéseket) rögzíti az Átmeneti 
időszakról szóló törvény: 

 a veszélyhelyzet ideje alatt a jogi személy ügyvezetése a döntéshozó szerv hatáskörébe 
tartozó ügyben határozott 

 jogi személy vezető tisztségviselőjének vagy testületi tagjának, valamint az állandó 
könyvvizsgálójának a veszélyhelyzet ideje alatt megszűnt megbízatása miatti intézke-
dés, ha a megbízatás meghosszabbításáról vagy új megbízásáról nem határozott 

 törzstőkével kapcsolatos határozatok, ha azok meghozatalára a veszélyhelyzet ideje 
alatt nem kerülhetett sor 

 zártkörűen működő részvénytársaságok esetében az alaptőke-leszállítással kapcsolatos 
határozatok, ha azok meghozatalára a veszélyhelyzet ideje alatt nem kerülhetett sor 

Tisztségviselői megbízatások 

A lejárt mandátumára tekintet nélkül köteles a vezető tisztségviselő (felügyelőbizottság, audit 
bizottság stb.) a feladatát ellátni, ha a jogi személy nem hozott döntést ebben az ügyben a 

veszélyhelyzet alatt. A könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítására, új könyvvizsgáló 
választására a veszélyhelyzet alatt a Korm. rendelet rendelkezései alapján a döntéshozó szerv 
és az ügyvezetés is jogosult volt. A megbízatás a döntéshozó szerv határozatában foglalt 
időpontig, de legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig marad fenn. 

A törvény rendezi azt az esetet is, hogy ha a megbízatás megszűnése már a veszélyhelyzet 
megszűnését követően, de még a közgyűlés/döntéshozó szervi ülés napját megelőzően 
történne: ez esetben ezt is napirendre kell tűzni, de a megbízatás így csak a döntésben 
meghatározott ideig, de legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig marad 

fenn. 

Ha a megbízatás a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül szűnik meg de nem kell 
döntéshozó szervi ülést nem kell összehívni, a jogi személy köteles a megbízatás miatt 
szükséges döntés meghozatala érdekében a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. 
napra a döntéshozó szervének ülését összehívni azzal, hogy e személy megbízatása a 
döntéshozó szerv határozatában foglalt időpontig, de legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését 
követő 90. napig fennmarad. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000102.KOR&dbnum=1
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A jogi személy szervei az üléseket és a döntéshozatalt online is megtarthatják. 
(A megbízatás csak a Ptk. 3:25. § (1) bekezdés c), e), f) vagy g) pontja szerinti megszűnési ok 
esetén [visszahívás, vezető tisztségviselő halála vagy jogutód nélküli megszűnése, vezető 
tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 
korlátozása, vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 
bekövetkezte], és a felügyeleti jogkörében eljáró hatóság vagy bíróság határozatával történő 
megszűnés esetében szűnhetett  meg ténylegesen a veszélyhelyzet alatt, vagy azt követően a 
törvényben megjelölt átmeneti időszakban.) 

Az írásbeli jognyilatkozat formái 
Amennyiben a jogi személy létesítő okirata eltérően nem rendelkezik, a jogi személy 
szerveinek az írásbeli jognyilatkozatokat főszabályként minősített vagy minősített 
tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy elektronikus 
bélyegzővel kell ellátnia, ennek hiányában a tag email címére is megküldhetik (azonosításra 
visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel aláírva). 

A tagok (a létesítő okirattól függetlenül) a jognyilatkozataikat szintén közölhetik a jogi 
személlyel elektronikus üzenetben. Ezekben az esetekben – a Ptk. szabályaitól eltérően – 

az emailes nyilatkozat is elektronikus írásbeli jognyilatkozatnak minősül. 
Éves beszámoló elsőbbsége 

Ha az éves beszámoló elfogadásához a döntéshozó szervnek legalább a szavazatok 
háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozata szükséges és egyébként a döntéshozó 
szerv a beszámoló elfogadásában nem akadályozott, akkor az Átmeneti időszakról szóló 
törvény hatálybalépését megelőző üzleti évre vonatkozó beszámolóról szóló döntés 
meghozataláig, vagy annak hiányában 2020. szeptember 30-ig minden egyéb ügyben 
kizárólag valamennyi tag egyhangú határozatával hozhat határozatot. 
(Azért, hogy az éves beszámoló elfogadására vonatkozóan a veszélyhelyzetre tekintettel 
biztosított meghosszabbított határidővel ne éljenek vissza, ezért amíg a beszámolóról nem 
születik meg a döntés, más ügyekben csak akkor születhet érvényes határozat, ha azt 
mindegyik tag támogatja.) 

Nyilvánosan működő részvénytársaságokra vonatkozó szabályok 

Az Átmeneti időszakról szóló törvény lényegében megismétli a Korm. rendelet nyrt.-kre 

vonatkozó, a veszélyhelyzeti időszakon átnyúló szabályait, és kiegészíti azzal, hogy ha a 
különböző okokból összehívandó közgyűléssel kapcsolatos intézkedések, a meghívók 
közzététele között néhány nap telne el, az ügyvezetés jogosult egy meghívóban közzétenni az 
összes napirendi pontot. A meghívó közzétételére az  Átmeneti időszakról szóló törvény által 
meghatározott közzétételi időpontok közül későbbi időpontban kell a társaság ügyvezetésének 
eleget tennie, így nem fordulhat elő az, hogy a Korm. rendeletben foglalt jogvesztő határidő 
lejárta miatt hátrány éri az nyrt.-ket. 

Folyamatban lévő döntéshozatali eljárások 

A már folyamatban lévő döntéshozatali eljárásokat a Korm. rendelet rendelkezései szerint kell 
lebonyolítani, de a beszámoló elfogadásának elsődleges kötelezettsége a folyamatban lévő 
döntéshozatali eljárásokban is érvényesül. Az így meghozott határozatot úgy kell tekinteni, 
mintha azt a veszélyhelyzet ideje alatt hozták volna meg. A meghozott határozat tekintetében 
a 113. §-ban szereplő jogvesztő határidőket a határozat nyilvánosságra hozatalának napjától 
kell számítani. 
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A TÁRSASHÁZAKRA VONATKOZÓ ÁTMENETI SZABÁLYOK 

Az Átmeneti időszakról szóló törvényben foglalt rendelkezések a társasházakról szóló 2003. 

évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Társasházi tv.) rendelkezéseihez képest eltérő 
szabályokat tartalmaznak. 

 

Éves elszámolás és más kötelező döntések 

Akkor, hogy ha az éves elszámolásról és a következő évi költségvetésről szóló döntés (május 
31.), vagy más kötelező döntés határideje a veszélyhelyzet ideje alatt járt le, és ezekben az 

ügyekben a veszélyhelyzet ideje alatt irányadó szabályok alkalmazásával nem született 
döntés, akkor a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül kell a közgyűlést 
összehívni és ebben dönteni. 
Az egyértelműség érdekében a törvény rendelkezik arról is, hogy ha a Korm. rendelet alapján 
a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező tulajdonostársak a veszélyhelyzet ideje alatt irányadó 
szabályok szerint a közgyűlési döntés írásbeli szavazással történő meghozatalát a 
veszélyhelyzet megszűnéséig kérték, akkor az írásbeli szavazást és eredményének közlését a 
kérelem benyújtásakor hatályos rendelkezések szerint kell lefolytatni. 

Közös képviselő és az intézőbizottság helyzete, eljárási határidők 

Ha a megbízatásuk a veszélyhelyzet ideje alatt járt le, és nem választottak új személyt erre a 
feladatra, akkor legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig köteles a feladatait 
ellátni a közös képviselő, illetve az intézőbizottsági tagok. Előfordulhat olyan eset, hogy a 
képviselő (illetve az intézőbizottság tagjának) megbízatása más okból szűnik meg, vagy nem 
képes ellátni a feladatát, ebben az esetben a számvizsgáló bizottság jár el a helyzet 
rendezéséig, ha pedig nincs a társasházban ilyen bizottság, vagy azok sem tudják ellátni a 
feladatokat, akkor bármely tulajdonostárs elláthatja azokat. 

Törvényességi felügyeleti eljárás veszélyhelyzeti félbeszakadása esetén az Átmeneti 
időszakról szóló törvény úgy rendelkezik, hogy az eljárás a félbeszakadás oka elhárulásának 
napján, vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő napon folytatódik, és attól a naptól 
számítva a határidők újrakezdődnek. 
 

A KÖZTESTÜLETEKRE VONATKOZÓ ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK 

Köztestület a 2006. évi LXV. törvény 8/A. §-a szerint az az önkormányzattal és nyilvántartott 
tagsággal rendelkező szervezet, amelynek létrehozását törvény rendeli el, így különösen: 

 Magyar Tudományos Akadémia 

 Magyar Művészeti Akadémia 

 gazdasági kamarák 

 szakmai kamarák. 

Ezt egészíti ki az Átmeneti időszakról szóló törvény – a Korm. rendelettel megegyezően – 

azzal, hogy köztestületnek minősül az alcím vonatkozásában az a jogi személy is, amelynek 
működésére a köztestületekre vonatkozó szabályokat alkalmazni kell. 
A szabályokat az Átmeneti időszakról szóló törvény hatálybalépésének napján folyamatban 
lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 
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Köztestület ülésezése 

A köztestület testületi szerveinek a veszélyhelyzet ideje alatt hatályos rendelkezések előírásai 
szerint, a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belüli időpontra kiírt ülése a kiíráskor 
hatályos rendelkezéseknek megfelelően is megtartható, és ugyanígy az írásbeli egyeztetés és 
döntéshozatal is történhet még a korábbi, veszélyhelyzet idején fennálló szabályozás szerint. 

A köztestületeknél előfordulhat, hogy a nagy létszám miatt nem tartható személyesen teljes 
ülés, ebben az esetben valós idejű videokonferenciával vagy más elektronikus eszköz 
segítségével is lefolytatható az ülés, mindezekről azonban megfelelő tájékoztatást kell 
nyújtani. 
Többszintű köztestületi szervezet esetén ezeket a szabályozási jogköröket az országos elnök 
gyakorolhatja, és a szabályokat a köztestület országos honlapján kell az érintettek számára 
hozzáférhetővé tenni. 

Tisztségviselői megbízatások, költségvetés 

A határozott idejű, veszélyhelyzet ideje alatt lejárt tisztségviselői megbízatások 
meghosszabbodnak az új tisztségviselő megválasztásáig vagy kinevezéséig. Az új 
tisztségviselőkről a veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul megtartott 
választáson kell dönteni. 

A veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvezetés által elfogadott költségvetését és beszámolóját a 
köztestület legfőbb szervének a veszélyhelyzet megszűnését követő legkésőbb 90. napra 
összehívandó rendkívüli ülése napirendjére kell tűzni. Ha ez nem történik meg, a költségvetés 
a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napon hatályát veszti. A beszámolót szintén 
legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül a köztestület legfőbb 
szervének is el kell fogadnia. 

Határidők és fegyelmi, etikai ügyek 

Ha egyes eljárási cselekmények lefolytatását a veszélyhelyzet ideje alatt a Korm. rendelet 

előírásai alapján elhalasztották, az elhalasztásáról szóló döntés meghozatalától a 
veszélyhelyzet megszűnéséig (június 18.) terjedő időszak a határidőbe nem számít bele. Az 
eljárási cselekmény elvégzésére meghatározott határidő kezdőnapja a veszélyhelyzet 
megszűnését követő nap (azaz június 19.). 

A fegyelmi vagy etikai felelősségre vonás elévülése a veszélyhelyzet megszűnését követő 
napon folytatódik. 

 

 

/./ 

Várható, hogy a következő napokban rengeteg értelmező, magyarázó, okoskodó, stb. 
információ jelenik még meg, de az előre látható, hogy szeptember első felében, ahogyan 
arra még májusban felhívtam Magam is a figyelmet, rengeteg testületi ülést kell majd 
tartani, miközben az egyé ország dolgozik, vagy dolgozni szeretne… Majd meglátjuk.  

Dr. Soós Tibor 
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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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