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Újévi Köszöntő 
 

Kedves Tagtársunk, Tisztelt Partnerünk! 
 

Rendhagyó módon, most nem az év végi jókívánságokat szeretnénk átadni, hanem számot véve a 

2020-as esztendőről, új lendülettel és lelkesedéssel nyitjuk meg a 2021-es évet. 

 

Kedves Hölgyek és Urak! 
Engedjék meg, hogy elsősorban gratulációnkat fejezzük ki. Gratulációnkat ahhoz, hogy bár 

2020 egy nagyon nehéz év volt – nemcsak Szövetségünk, hanem az egész világ számára –, mi mégis a 

legtöbbre törekedve végeztük tevékenységünket. Megszokott rendben működő, személyes 

konferenciáinkat sajnos nem tudtuk megszervezni, ahol eszmét cserélve megvitattuk a tudomány 

aktuális állást, az új kihívásokról alkottunk véleményt a konferencia szünetében friss pogácsa és egy 

gőzölgő kávé mellett. De mégsem törtünk meg és haladtunk tovább, az informatika adta lehetőségeket 

kihasználva online szerveztük meg konferenciáinkat. 

Minden lehetséges módon igyekeztük megszólítani mind a tudományos élet szereplőit, mind 

pedig a tudomány felé elhivatottakat. Számos publikáció jelent meg, melyekben igyekeztünk a rajtunk 

nyomást gyakorló vírustól eltávolodva számos témát feldolgozni, de természetesen a vírusnak a világra 

gyakorolt hatásait is megvizsgáltuk. 

A tudományos tevékenységünk mellett egyik legkiemelkedőbb és legmeghatározóbb 

eredményünknek tudhatjuk azt, hogy 2020-ban megalakult az Önkormányzati Tagozat, melybe 25 

önkormányzat lépett be, mint Szövetségünk jogi tagja. 

Ugyancsak a múlt esztendőben alakult meg a Sport és Egészséges Életmód Tagozat, mellyel 

Szövetségünk kaput nyitott az ifjú sporttehetségek támogatása felé is.   

Büszkén jelenthetjük ki a fentiekre tekintettel, hogy a megpróbáltatások ellenére is sikeres évet 

zártunk.  

Ebben az esztendőben is rengeteg munka vár ránk, hisz az eddig megkezdett munkánkat 

folytatni, bővíteni kell. 

Szeretnénk megköszönni Szövetségünk valamennyi pártoló és jogi tagjának, 

tisztségviselőjének, az együttműködő, adományozó, pártoló és támogató szervezeteknek vezetőinek és 

tagjainak az 2020-ban nyújtott kimagasló és példaértékű munkáját és segítségét. 

Az előttünk álló esztendőre kívánunk szakmai sikereket, családi boldogságot, de mindenekelőtt 

jó egészséget! 

Boldog Új Esztendőt! 

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

    a GTTSZ elnöke                        a GTTSZ főtitkára 
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„HOGYAN TOVÁBB MAGYARORSZÁG  

AZ EURÓPAI UNIÓBAN,  

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

 

Száznegyvenhetedik előadás és vita:  

„A jövő elképzelhetetlen tiszta és biztonságos energia nélkül” 
A GTTSZ Energiatagozatának online konferenciája 

(2020. október 8. Budapest) 

 

 

Az online rendezvény programja: 

Bevezető: HATVANI GYÖRGY elnök, GTTSZ Energiatagozat, a rendezvény moderátora 

 

Előadások: 

„Az atomenergia hosszú távú szerepe a magyar energetikában. Paks II. jelenlegi helyzete” 

Előadó: SÜLI JÁNOS tárca nélküli miniszter 

 

 „A radioaktív hulladékok kezelésének kérdései (erőmű kiégett fűtőelemeinek rövid- és hosszú távú 

elhelyezése, jelenlegi tárolók, kutatások)” 

Előadó: DR. KEREKI FERENC vezérigazgató, Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. 

(RHK) 

 

„A hidrogén a jövő energia-hordozója” 

Előadó: DR. SZILÁGYI ZSOMBOR c. egyetemi docens, Miskolci Egyetem 

 

Zárszó: HATVANI GYÖRGY 

 

 

 
Forrás: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
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A KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA 
 

A Nemzeti Energiastratégia alapvető célkitűzése a tiszta, okos és megfizethető energia 

biztosítása.  

Egyre szélesebb körben tudatosodik, hogy a tiszta energia, az EU által 2030-ra tervezett 90%-ban 

karbonmentes villamosenergia termelés, nem képzelhető el atomerőművek nélkül. 

A hazai tiszta villamosenergia termelés egyik fő letéteményese a Paksi Atomerőmű 

kapacitásbővítési projektje. Süli János miniszter úr előadásában részletesen taglalta az atomenergia 

hosszú távú szerepét a magyar energetikában, ezen belül ismertette a Paks II. beruházás jelenlegi 

helyzetét.  

Ennek jelenleg legfontosabb állomása a létesítési engedélykérelem – amely mintegy 270.000 

oldalas műszaki dokumentum- beadása az OAH-ba. Ennek elbírálását az OAH 100 nemzetközi 

szakértő bevonásával végzi. Előreláthatóan 2021. szeptember végén rendelkezhetnek létesítési 

engedéllyel, ami az erőműépítés tényleges megkezdésének feltétele. Addig is folynak azok az  

előkészítő munkálatok, amelyek az új blokkok létesítéséhez feltétlenül szükségesek . Ilyenek 

például a kiszolgáló épületek építése, a blokkok építéséhez tartozó földmunka jogszabályilag 

engedélyezett elvégzése, az erőmű területén kívüli lakótelep – amely csúcsidőben több, mint 10.000 

munkavállaló elhelyezésére hivatott- és annak szükséges infrastruktúrája előkészítő munkái. 

 

Az atomerőműveket ellenzők egyik fő érve a radioaktív hulladékok hosszú távú 

kezelhetőségének problematikája. Dr. Kereki Ferenc a Radioaktív Hulladék-kezelő (RHK) cég 

igazgatója előadásában bemutatta e-hulladékok kezelésének hazai helyzetét. A kis- és közepes- 

aktivitású radioaktív hulladékok bátaapáti tárolójában, 200 m mélységben, mintegy 5 km 

hosszúságú “alagutakban” monolit vasbeton blokkokba beágyazva történik e- hulladékok hosszú 

távú, biztonságos tárolása. Az RHK kezeli a Paksi Atomerőmű kiégett üzemanyag-kazettái átmeneti 

tárolóját is. Ez az ún. száraz tároló, léghűtéssel eliminálja e-kazetták hőtermelését, mintegy 50 évig. 

Ezután kerülnek majd a végleges tárolóhelyre, amely mélységi geológiai tároló lesz, s amely 

lehetséges elhelyezésének jelenleg folyik a kutatási programja, Boda környékén egy kb. 90 km²-es 

területen. Ezen kívül a Püspökszilágyi régi tároló biztonságnövelő programját is folytatják. 

 

A tiszta energiaforrások egyike a hidrogén, amelyik nem a holnap, hanem inkább a 

holnapután energiaforrása, mutatott rá előadásában Dr. Szilágyi Zsombor a Miskolci Egyetem 

docense. Részletesen taglalta a hidrogén üzemanyag cellák jelenlegi és jövőbeni alkalmazási 

lehetőségeit a gépjárművek hajtásában, valamint a villamosenergia rendszerekben betölthető 

szerepükről. Ez utóbbi lényege az, hogy a rohamosan terjedő időjárásfüggő villamosenergia termelő 

egységekben a rendszer által éppen nem igényelt villamosenergiával hidrogént termelnek, ezt 

tárolják az üzemanyag cellákban, amelyek akkor adják le a rendszerbe a tárolt villamosenergiát, 

amikor a megújuló források (éjszaka, szélcsendben) nem képesek termelni. Együttes hatásfokuk itt 

a rendkívül jó, 65 % lehet. 

A hidrogén üzemanyag cellák az időjárásfüggő megújuló energiaforrásokkal termelt áram 

villamosenergia-rendszerbe illesztésének egyik hatékony eszközévé válhatnak. 

 

          Hatvani György s.k. 

                a GTTSZ Energiatagozatának elnöke 

 

Az előadásokról készített videofelvételek és a prezentációk megtekinthetőek a Szövetség 

www.gttsz.hu honlapján. 

A rendezvény közreműködője: 
Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége 

 

http://www.gttsz.hu/
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Száznegyvennyolcadik előadás és vita:  

„Magyarország kilátásai a vírus hozta gazdasági válságban” és “Új válság, új 

megoldások – a Magyar Nemzeti Bank szerepe a gazdaság újraindításában” 
A GTTSZ Gazdasági és Külgazdasági Tagozatának online konferenciája 

(2020. december 20. Budapest) 

 

 

Az online rendezvény programja: 

Bevezető: DR. TÓTH GERGELY főiskolai tanár, GTTSZ Gazdasági és Külgazdasági Tagozat 

elnöke, a rendezvény moderátora 

 

Előadások: 

„Magyarország kilátásai a vírus hozta gazdasági válságban” 

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

a GTTSZ elnökhelyettese 

 

 „Új válság, új megoldások – a Magyar Nemzeti Bank szerepe a gazdaság újraindításában” 

Előadó: DR. PARRAGH BIANKA, Monetáris Tanács tagja, MNB 

 

 

Zárszó: DR. TÓTH GERGELY 

 

 
Forrás: https://www.ai-cio.com/ 

 

A KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA 
 

A számos tekintetben rendhagyó 2020-as év végén is megrendezésre került a GTTSZ évzáró 

konferenciája, igaz az utóbbi időben megszokott és egyre elfogadottabb online formában. 

Professzor Dr. Kovács Árpád - a konferencia stabil résztvevője mellett – Dr. Parragh Bianka is 

érdekfeszítő és tanulságos előadást tartott.  

A pandémia alapjaiban rengette meg a 2020-as évben az egész világgazdaságot. 

Következtében a 2008-as időszaknál sokkal gyorsabb és mélyebb válság bontakozott ki, hatásait 

tekintve túlszárnyalta a legpesszimistább gazdasági előrejelzéseket is. A reálgazdaságba villám 
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gyorsan begyűrűződő negatív hatások jelentős kihívások elé állították a fiskális és a monetáris 

politika irányítóit szerte a világban.  

A két előadás elsősorban a hazai gazdasági hatásokról, beavatkozásokról, illetve a 

remélhetőleg derűsebb kilátásokról szóltak fiskális, illetve monetáris politikai megközelítésből. 

„Magyarország kilátásai a vírus hozta gazdasági válságban”  

Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Költségvetési Tanács elnöke, a GTTSZ elnökhelyettese. 
Kovács Árpád előadásában felvázolta a koronavírus válság gazdasági hatásainak OECD 

által készített szcenárióit. Megállapítható, hogy az elhúzódó, súlyos gazdasági károkat okozó verzió 

valósul meg. Az előadás nemzetközi makrogazdasági kitekintővel folytatódott, amiből kiderült, 

hogy a válság globális szinten hatalmas mértékben növeli az államháztartások hiányát, illetve 

államadósságszinteket. A gazdasági kilábalás tekintetében a nagyhatalmak közül Kína vezet, de az 

USA, illetve Németország gazdasága is megindult felfelé.  

Elnök Úr előadásában a magyar gazdaság helyzetét és kilátásait is részletesen elemezte. A 

rendkívül erős 2019-es év után 2020-ban az összes gazdasági szektorban visszaesés következett be. 

Az elmúlt évtized fiskális fegyelmének és támogató monetáris politikájának köszönhetően a magyar 

gazdaság jóval erősebb fundamentumokkal rendelkezett a koronavírus válság kirobbanásakor, mint 

a 2008-as globális pénzügyi válság idején. A magyar makrogazdasági folyamatokat azonban 

felborította, átírta a vírus. Az államháztartás kiadásai megnőttek, azok szerkezete átalakult. 

Államadósságszintünk jelentős növekedésnek indult. A 2021-es év tekintetében a második 

negyedév bizonyulhat kulcsfontosságúnak. Az előrejelzések szerint a tavalyi 6,5% körüli visszaesés 

után idén 3% körül bővülhet a magyar gazdaság. 

„Új világ, új megoldások – a Magyar Nemzeti Bank szerepe a gazdaság újraindításában” 

Dr. Parragh Bianka, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja. 

Parrag Bianka előadásában is hasonló makrogazdasági megállapításokat tett, mint Kovács 

Árpád. Előadása azonban főleg a monetáris politikai intézkedésekre, az MNB válságkezelésének 

eredményeinek ismertetésére fókuszált. Kitért a vállalkozások finanszírozásának, forráshoz 

jutásának segítését célzó monetáris politikai eszközökre. A széles körben bevezetett törlesztési 

moratórium gazdasági hatásaira. A Növekedési Hitelprogram Hajrá, illetve a Növekedési 

Kötvényprogram hitelezést segítő, a kibocsátási dinamika fenntartásában való szerepére.  

A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben tette közzé 50 pontos javaslatcsomagát, amellyel 

támogatni kívánja a Kormány válságkezelő és gazdaságélénkítő munkáját. Előadásában Parragh 

Bianka ennek a csomagnak a részleteit, illetve gazdasági hatásait elemezte. A válság sikeres 

kezeléséhez a költségvetési politika, a monetáris politika, valamint a versenyképességi politika 

határozott és összehangolt lépéseire van szükség. A válság eredményeként egyetlen gazdaság sem 

fog a visszaesés előtti szerkezetben helyreállni. Az MNB álláspontja szerint a versenyképesség 

erősítésével kell a válság utáni felzárkózást megalapozni.  

 

          Dr. Tóth Gergely s.k. 

                a GTTSZ Gazdasági és Külgazdasági  

 Tagozatának elnöke 

 

Az előadásokról készített videofelvételek és a prezentációk megtekinthetőek a Szövetség 

www.gttsz.hu honlapján. 

 

A konferencia támogatója: 

Nemzeti Együttműködési Alap, Miniszterelnökség, Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 

 

http://www.gttsz.hu/
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A 2020. JÚNIUSI HÍRLEVÉL 

MEGJELENÉSE ÓTA ELTELT IDŐSZAK 

EGYÉB KONFERENCIÁI 
 

„BIZTONSÁGPIAC 2019-2020” VII. KONFERENCIA ÉS 

KIÁLLÍTÁS SZEPTEMBER 22-ÉN BUDAPESTEN 
 

A konferencia szervezői: GTTSZ, MRTT, Biztonságpiac Média és Kiadó Kft. 

 

A konferencia helyszíne: Gamma Zrt. 

 

A konferencia fővédnökei: DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter és  

         DR. BENKŐ TIBOR honvédelmi miniszter 

 

A konferencia védnöke: DR. BALOGH JÁNOS r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány 

 

A konferencia társelnökei: VALENTA LÁSZLÓ ny. r. dandártábornok, DR. JANZA 

FRIGYES ny. r. vezérőrnagy és RADVÁNYI RÓBERT ügyvezető igazgató 

 

A RENDEZVÉNY PROGRAMJA: 
Megnyitó, köszöntők 

Dr. Ruszin Romulusz HM Humánpolitikáért felelős h. államtitkár 

Dr. Janza Figyes ny. r. vezérőrnagy 

 

Fókuszpontok az állami szegmensben 2010–2020 között 

Moderátor: dr. Orodán Sándor –MSZE 

A pódiumbeszélgetés résztvevői: 

• ORFK – dr. Sipos Gyula r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos 

• BM – Krauzer Ernő r. ezredes főosztályvezető 

• HM – Dr. Ruszin Romulusz humánpolitikáért felelős h. államtitkár 

• BM OKF – Bartók Péter tű. dandártábornok gazdasági főigazgató-helyettes 

• NKI – dr. Bencsik Balázs igazgató 

Kávészünet, kiállítás bejárás, drónbemutató 

 

A hadi- és védelmi ipar 2010–2020 között, előretekintés a következő 10 évre! 

Moderátor: Zsitnyányi Attila – MVSZ 

A pódiumbeszélgetés résztvevői: 

• BM Heros – Rajnai Attila vezérigazgató 

• HM Currus – Benkó Imre vezérigazgató 

• Pro Patria Electronics – Bardach István Zoltán értékesítési igazgató 

• MVSZ – Szabó Endre elnökhelyettes 
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IT-innovációk, adatvédelem, információbiztonsági trendek Magyarországon  

2010–2020 között 
Moderátor: dr. Krasznay Csaba – NKE 

A pódiumbeszélgetés résztvevői: 

• Cyber Services Zrt. – Mádi-Nátor Anett kiberbiztonsági szakértő 

• 4iG – Bánszki Zsolt IT-biztonsági üzletág igazgató 

• NAIH – dr. Eszteri Dániel incidens-bejelentési osztályvezető 

• NISZ – Nagy Róbert üzemeltetési vezérigazgató-helyettes 

• Robert Bosch – Szűcs Gábor biztonságtechnikai specialista 

 

A magánbiztonsági ágazat áttekintése 2010–2020 között 

Moderátor: Marosi Antal – Karc FM 

A pódiumbeszélgetés résztvevői: 

• SZVMSZK – dr. Fialka György elnök 

• NKE – dr. Christián László r. ezredes oktatási rektor helyettes 

• Loricatus Kft. – Gyarmati Krisztián biztonsági vezető 

• OPSZ – Kardos Pál alelnök 

 

A rendezvényről készített videó-felvétel megtekinthető a Szövetség www.gttsz.hu honlapján.  
 

 
Forrás: https://honvedelem.hu/ 

 

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ), a Magyar 

Rendészettudományi Társaság (MRTT) és a Biztonságpiac Kft. immár hetedik alkalommal 

rendezte meg a Biztonságpiac Konferencia és Kiállítást.  

A korábbi konferenciák sikerére és a pozitív szakmai fogadtatására tekintettel a 

szervezők –a 2019-as rendezvényhez hasonlóan –ismét eszmecserére invitálták a biztonsági 

ágazat és a védelmi ipar szereplőit, valamint az egyes témák iránt érdeklődő állami és civil 

szféra képviselőit.  

Az VII. Biztonságpiac 2020 konferencián a belügyi és a honvédelmi tárca, a rendőrség, 

a katasztrófavédelem, valamint a magánbiztonsági ágazat vezetői és döntéshozói az elmúlt tíz 

év tükrében elemezték a tavalyi év magán-, civil és közbiztonsággal kapcsolatos eseményeit, 

aktuális trendjeit és kilátásait. 

 

https://honvedelem.hu/
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Biztonsági kihívások az elmúlt tíz év tükrében 
 

„Az elmúlt tíz évben olyan feladatokat kellett megoldania a magyar katonának, 

amire soha, vagy évtizedek óta nem volt szükség” – mondta dr. Ruszin Romulusz, a 

Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára a VII. 

Biztonságpiac 2020 konferencián, Budapesten, szeptember 22-én, kedden. 

Hetedik alkalommal rendezte meg a Biztonságpiac Konferencia és Kiállítást a 

Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ), a Magyar 

Rendészettudományi Társaság (MRTT) és a Biztonságpiac Kft. A rendezvényen a belügyi 

és a honvédelmi tárca, a rendőrség, a katasztrófavédelem, valamint a magánbiztonsági 

ágazat vezetői és döntéshozói elemezték az elmúlt tíz év tükrében a tavalyi év 

közbiztonsággal kapcsolatos eseményeit, valamint az aktuális trendeket és a jövőbeli 

kilátásokat. 

Köszöntőjében dr. Ruszin Romulusz, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért 

felelős helyettes államtitkára elmondta, hogy társadalmi összefogásra van szükség. „Ha 

csak az utolsó tíz évet tekintjük, kezdünk egy gazdasági válsággal, majd következett pár év 

múlva a migráns hullám, ezt követte egy világjárvány. Közben a parázs ott sejlik a föld alatt 

a Balkánon és a Baltikumon, tehát tőlünk délre és északra. Ez mind itt van Magyarország 

közvetlen közelében” – mondta, majd hangsúlyozta, hogy a fejlődés érdekében érdemes 

együttműködnie a tudománynak, az iparnak, az államnak és a társadalomnak. „Az, hogy 

több szervezet is részt vett a konferencián azt mutatja, mindenki nyitott arra, hogy 

megtalálja a közös hangot” – tette hozzá. 

A rendezvény megnyitóját követő pódiumbeszélgetésben dr. Ruszin Romulusz 

elmondta: hisz abban, hogy a biztonsági kihívásokat csak összefogással lehet 

megvalósítani, ami vonatkozik a diplomácia, az információ, a gazdaság és a katonai erő 

területeire is. „A Honvédelmi Minisztériumnak a legfontosabb feladata az, hogy a katonai 

szegmenst igazítsa ebben a nagy rendszerben. De nem lehet ezt úgy tenni, hogy csak a 

katonai erővel, a katonai válaszokkal foglalkozunk. Az elmúlt tíz évben olyan feladatokat 

kellett megoldania a magyar katonának, amire soha, vagy évtizedek óta nem volt szükség. 

Ehhez át kellett állítani természetesen a gondolkodását a katonáknak és a társadalomnak is” 

– mondta. 

A konferencián rendezett első pódiumbeszélgetésben részt vett dr. Sipos Gyula 

rendőr vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, Krauzer Ernő rendőr ezredes főosztályvezető, 

Bartók Péter tűzoltó dandártábornok gazdasági főigazgató-helyettes és dr. Bencsik Balázs, 

az Nemzeti Kibervédelmi Intézet igazgatója is. 

 

Forrás: https://honvedelem.hu/ 

 

 

 

 

 

https://honvedelem.hu/
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SZERVEZETI ÉLET 
 

ÜGYVEZETŐ TITKÁRSÁG ÜLÉSE 

SZEPTEMBER 7-ÉN 

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

volt.  

 

Napirend volt: 

 Tájékoztató a GTTSZ jelenlegi helyzetéről, terveiről, javaslat a II. féléves munkaprogramra és annak 

elfogadtatása 

 

Főtitkár úr tájékoztatójában kiemelte, hogy tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre – hasonlóan a 

márciusi veszélyhelyzet kihirdetése óta eltelt időszakhoz –, továbbra is online konferenciák megrendezésével 

és tudományos publikációk közzétételével folytatja a Szövetség éves munkáját, ameddig a feltételek nem 

adottak a korábban megszokott tevékenységünk visszaállításához. 

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

Az ülés résztvevői a tájékoztatókban elhangzottakat egyhangúlag elfogadták és felhatalmazást adtak a II. 

féléves munkaprogram Elnökség elé való terjesztésére. 

 

                                                                                                                      Elek Zsuzsa s.k. 

                                                                                                               a GTTSZ főtitkárhelyettese 

 

JEGYZŐKÖNYV  

A GTTSZ ELNÖKSÉGÉNEK  

OKTÓBER 15. NAPI ÜLÉSÉRŐL 

 
Az ülést - a GTTSz elnökével egyetértésben - az EB elnökeként, amiatt hívtam össze, mert az Elnökség 

napirendjére kértem meghatározni a GTTSz vezető tisztségviselőinek a jelenlegi cégbírósági adatok 

szerint 2020. november 22. napján lejáró megbízatását, s egyidejűleg annak kérdését, hogy a GTTSz 

testületei tagjainak ugyanezen időpontban lejáró megbízatását illetően – a GTTSz elnökével együtt - 

kikérjem az Elnökség tagjainak véleményét. 

A jelenlegi egészségügyi válsághelyzetben a 2020. évi LVIII. tv. alapján az ún. járványügyi készültség 

szerint működnek egyebek között a társadalmi szervek is, így a GTTSz is. A törvény 51. fejezetében a 105-

111.§§-ok tartalmaznak hatályos rendelkezéseket – egyebek között – a GTTSz Alapszabályában 

meghatározott testületi ülésekre és az ott meghozható döntésekre vonatkozóan is. 

A GTTSZ elnöke távolléte miatt a GTTSZ főtitkára ezért – egyetértésemmel - a hivatkozott törvény 109. § 

(4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, megkérdezte az Elnökség tagjait, hogy írásban, e-

mail útján megtörténő visszajelzés mellett támogatják-e azt a megoldást a Szövetség képviseleti joggal 

vezető tisztségviselők és a testületek lejáró mandátumai ügyében, hogy a Szövetséget alkotó 

tagszervezetek képviselőit írásban, e-mail útján kérjük fel szavazásra a vezető tisztségviselők és a 
testületek ügyében akként, hogy a járvány időszaka alatt, egyelőre legalább 2021. november 21. napjáig 

szóló hatállyal válasszanak meg a GTTSz képviseletére két vezető tisztségviselőt és a testületek 
működését is ezen időtartamig, a jelenlegi személyekkel.  

Mivel a GTTSz Alapszabálya 5.2.5. pontja szerint a választásokat nyílt szavazással és egyszerű 

szótöbbséggel kell lebonyolítani, ezért az Elnökség véleményét kérte az ezzel azonosnak minősíthető  e-

mailes szavazás alkalmazásáról, amelyet az Elnökség tagjai egyetértően támogattak. 

Mindezek alapján szükségessé vált a Szövetség jogi személy tagjainak értesítése a kialakult helyzetről, 

valamint egy szavazólap elkészítése, továbbá egy három fős Szavazatszámláló Bizottság meghatározása a 

szavazás eredményének megállapítására. 
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Az Elnökség a Szavazatszámláló Bizottságot a következők szerint fogadta el: annak elnöke Elek  

Zsuzsanna főtitkárhelyettes, tagjai pedig Szegner László és Beke József urak. Az elnökké jelölt is és a 

tagok is, hosszú évek óta dolgoznak a GTTSz-ben és láttak már el több alkalommal jegyzőkönyv-vezetői és 

jegyzőkönyv-hitelesítői feladatokat, amely alapján várható, hogy ezen feladatot is tisztességgel és 

elfogulatlanul fogják elvégezni. 

Az Elnökség tagjai a GTTSz tagjainak e-mailes szavazásra felkérésével, a SZAVAZÓLAP szövegével, a 

szavazásnak 2020. október 19. és október 27. napjai között történő lebonyolításával és a Szavazatszámláló 

Bizottság tagjainak névsorával egyetértettek. 

Az Elnökség ezek után felkérte a Szövetség főtitkárát, hogy az elnökségi döntéseknek megfelelően 

tájékoztassa a Szövetség tagjait és kérje meg Tőlük a szavazás vállalását és a SZAVAZÓLAPOK kitöltését, 

valamint azoknak a GTTSZ-hez megtörténő visszaküldését. 

 

                                                                                                                          Dobos Lászlóné s.k. 
a GTTSz Ellenőrző Bizottságának elnöke 

 

JEGYZŐKÖNYV  

A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG  

OKTÓBER 27. NAPI ÜLÉSÉRŐL 

 
A GTTSz Elnöksége - a 2020. évi LVIII. tv. alapján meghozott - 2020. október 15. napi döntésének 

megfelelően, a Szövetség elnöke, e-mail útján lebonyolított szavazást rendelt el, amelynek határideje a mai 

napon 14.00.órakor járt le. 

Alulírottak, mint a Szövetség Elnöksége által felkért Szavazatszámláló Bizottság (SZB) tagjai, a következő 

megállapításokat rögzítjük a jelen Jegyzőkönyvbe: 

1. A Szövetség archívuma alapján rendelkezésünkre bocsájtott adatok szerint a Szövetség 

tagszervezeteinek létszáma: 92 szervezet. 

2. A kiküldött szavazásra felkérő levél és a SZAVAZÓLAP MINDEN szervezethez eljutott. 

3. A visszaküldött SZAVAZÓLAPOK közül 

4. érvényes: 53 szavazat. 

5. érvénytelen: 0 szavazat 

6. A SzB. tagjai a Szavazólapok összeszámlálása alapján a következő megállapításokat teszik: 

a) A Szövetség elnökének megválasztották Valenta László urat 53 igen, 0 nem  és 39 tartózkodással. 

b) A Szövetség főtitkárának Szabó Sándor urat választották meg 53 igen, 0 nem és 39 tartózkodással. 

c)A Szövetség Elnökségének tagjait lista szerint választották meg: 53 igen, 0 nem és 39 tartózkodással 

d) Az Ellenőrző Bizottság tagjait lista szerint választották meg: 53 igen, 0 nem és 39 tartózkodással. 

e)A Szövetség főtitkárhelyetteseit ugyancsak lista szerint választották meg: 53 igen, 0 nem és 39 

tartózkodással. 

7. A szavazás minden esetben határozatképes szavazatszámot jelentett és minden tekintetben 

megfelelt a Szövetség Alapszabályának a nyílt szavazásra vonatkozó 5.2.5. pont szerinti rendelkezés, 

valamint a 2020. évi LVIII. tv. alapján az ún. járványügyi készültség szerinti eljárási szabályok 

közül a törvény 51. fejezetében a 105-111.§§-okban foglalt előírásoknak. 

8. A Szavazatszámláló Bizottság tagjai minden , az előbbiekben rögzített eredmény tekintetében 

egyhangúan szavaztak. Kijelentik, hogy együttes döntéseikben önállóan jártak el, Rájuk senki, 

semmilyen befolyást nem gyakorolt és minden SZAVAZÓLAPOT személyesen azonosítottak a 

beküldő szervezettel. 

A Szavazatszámláló Bizottság tagjai kijelentik, hogy a jelen jegyzőkönyv mellékleteként nyilvánosságra 

hozott választási eredmény a jelen Jegyzőkönyv elválaszthatatlan részért képezi és az a továbbiakban a 

Szövetség Alapszabályának hatályos Mellékletének tekintendő azzal, hogy a megválasztottak mandátuma 

- a választók akarata szerint - 2021. év november hónap 21. napjáig tart, azaz feladataikat ezen 

időpontig látják el. 

 

 

                                                                Elek Zsuzsanna a SZB elnöke 
Beke József SZB tag                                                                                           Szegner László SZB tag 
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HÍREK 

PÁLYÁZATOK, EGYEDI KÉRELMEK 

 
Nagy örömmel értesültünk, hogy Prof. Dr. Kásler Miklós úr, az emberi erőforrások minisztere – korábban 

benyújtott egyedi támogatási kérelmünk alapján – a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri kerete terhére támogatást 

ítélt meg Szövetségünk részére a „Nagy magyar alkotóink és alkotásaik nemzetünknek, a világnak” című 

konferencia-sorozatunk megrendezéséhez a 2021. évben, két vidéki egyetemen. 

Miniszter úr bízik benne, hogy támogatásával hozzájárulhat terveink megvalósításához, és munkánkhoz 

további sikereket kívánt.  

 

 Szintén nagyon örülünk annak, hogy Dr. Birkner Zoltán úr, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Hivatal elnöke, döntése értelmében – a 2019. évi Eötvös-emlékévi konferencia-sorozatunkkal kapcsolatos 

együttműködéshez hasonló módon – a 2021. évre támogatást ítélt meg a „Nemzeti Összetartozás Éve” jegyében, 

újabb középiskolákban rendezendő konferencia-sorozatunkhoz. A támogatás segítségével megemlékezhetünk a XIX. 

és XX. század nagy magyar és magyar származású tudósainkról, Nobel-díjasaink munkájának, műszaki, 

természettudományi és közgazdasági alkotásainak és máig ható hazai és nemzetközi hatásának bemutatásával és 

tanulságok levonásával.  

 

 A 2020. évre újból sikerrel pályáztunk a Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzata „2020. évi Civil Működési Pályázat” kiírására. 

 

Döntés-előkészítés alatt van a Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtott, civil szervezetek működési 

célú, illetve szakmai programjának támogatása és az adományok után járó, normatív kiegészítésen alapuló 

támogatása tárgyában kiírt pályázataink. 

 

KINEVEZÉSEK, GRATULÁCIÓK 

 
Orbán Viktor miniszterelnök 2020. november 18-i hatállyal, Prof. Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások 

minisztere javaslatára kinevezte az Országos Kórházi Főigazgatóság élére JENEI ZOLTÁN urat, Szövetségünk 

elnökhelyettesét, aki 2014. december 30. és 2020. szeptember 1. között a Pécsi Tudományegyetem kancellárja volt. 

Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere 2021. január 1-jei hatállyal kinevezte az egri 

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet intézményvezetői feladatainak ellátásával DR. VÁCITY JÓZSEF 

urat, Szövetségünk Egészségügyi Tagozatának elnökét. 

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter felkérésére, a 2021. február 1-jétől Magyar Agrár- és 

Élettudományi Egyetem néven, alapítványi fenntartásban tovább működő Szent István Egyetem kuratóriumának 

egyik tagja lett PROF. DR. HORN PÉTER úr, rector emeritus, az MTA rendes tagja, Szövetségünk elnökhelyettese. 

Szövetségünk elnöksége, választott vezetősége és a tagság nevében szeretettel gratulálunk nekik, 

felelősségteljes munkájukhoz nagyon sok sikert, erőt és jó egészséget kívánunk! 

 

KÖSZÖNET AZ SZJA 1 SZÁZALÉKÁÉRT 

 
A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége elnöksége köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 

2019. évi személyi jövedelemadójuk 1 százalékát felajánlották céljaink megvalósítására. A 2020. évben beérkezett, 

2019. évi szja 1%-ot jelentő 21.054,- forintot a GTTSZ 2020. évi rendezvényei támogatására fordította.  

 

Köszönjük felajánlásaikat, melyekre továbbra is, minden évben számítunk! 
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JOGI TAGOKKAL KAPCSOLATOS 

INFORMÁCIÓK 
 
 Önkormányzatunk a 2020. évben a közfoglalkozáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. 

(XII. 31.) sz. Korm. rendelet alapján, a Gazdaságélénkítő program keretében egyéb mintaprogram megvalósítása 

céljából a Belügyminisztérium BM" 5406-4/2020. számú döntésének megfelelően, beadott pályázatunkat 

támogatta. 

  

 A pályázati cél új munkahelyteremtő beruházás, "Natúr Gyümölcslégyártó üzem létesítése 

Nagyhalászban". Zöldmezős, új technológiai sorral felszerelt feldolgozó, mely saját és helyben termelt 

gyümölcsből gyárt ivólevet. 

 

 A pályázatunk előkészítésében a GTTSZ szakmai segítséget nyújtott, amit ezúton is köszönök 

Nagyhalász város lakói nevében.  

 

 A megvalósítással kapcsolatos munkálatok 2021-ben megkezdődtek. 

 

Orosz Károly s.k. 

Nagyhalász város polgármestere 

 

 
 

 

Cég és Management fejlesztés Pandémia idején 
 

A múlt ködébe vész, hogyan készítették fel a jövendő vezetőt (fáraót, császárt, királyt, Managert) a feladatai 

ellátására. Leginkább titkolták az átadott tudást, misztikus, gyakran vallási köntösbe burkolva. Mára a legtöbb 

ilyen tudás már nyilvánossá vált, szabadon (gyakran fizetős módon) elérhető.  

De nézzük meg, milyen lehetőségek vannak a fejlesztésre a szabad versenyes piacgazdaságban:  

- a piac növelése (új termékek bevezetése, vagy új piaci területek bevonása, akár külföldön) 

- a tőke növelése (fejlesztési, vagy működő tőke bevonása, esetleg részvény kibocsátása) 

- a szaktudás növelése (a management képzettségi szintjének növelése) 

- takarékosság (figyelem!! Önmagában nem javasolt alkalmazni, a szervezet elhalásához vezethet!) 
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A tőke, piac, szaktudás mértékét (egy szervezetre vizsgálva) 120 fokos hármas koordináta rendszerben ábrázolva 

(x,y,z) a három tengelyen kimetszett x,y,z értékek által lefedett háromszög területe mutatja a szervezet 

stabilitását, egyenlőtlenség esetén a fejlesztendő területet.  

Ám itt bejön a praktikum követelménye is, a piac és/vagy a tőke növelése aránytalanul költségesebb, mint a 

szaktudás növelése. Ráadásul a szaktudás növelése hozza a leggyorsabb eredményt! 

 

A legkisebb ráfordítással és a leggyorsabban a szaktudást lehet növelni. Ebből élnek a Manager képző 

szervezetek.  

Én 25 éve tanítok Managereket, Front Office munkatársakat és üzletkötőket, egy amerikai eredetű tudásanyag 

szintézise és a saját tapasztalataim felhasználásával.  

Ajánlom minden GTTSZ tagnak a vállalatánál a vezetői képzésekhez a „VEZETÉS TITKAI” című gyakorlati, 

élő tréninget. Ez négy fő területen növeli a jártasságot: 

- Személyiség fejlesztés 

- Vezetéstechnika 

- Vezetői marketing 

- HR 

Időigénye heti egy tréning (cca. 3-3,5 óra) esetén 12 hét (kb. 3 hónap). 

 

A kereskedőket, üzletkötőket alkalmazó vállalkozások számára lehet izgalmas az „ÜZLETKOTÉS TITKAI” 

című gyakorlati, élő tréning. Ez az alábbi területeken növeli a jártasságot: 

- időgazdálkodás 

- személyiségfejlesztés 

- tippkutatás, tipphez jutás 

- minősítés fázisai 

- prezentációs technikák 

- kifogáskezelés 

- lezárás technikák 

Időigénye heti egy tréning (cca. 3-3,5 óra) esetén 6 hét (kb. 1,5 hónap). 

 

Mindenki tud eladni, de a hatékonyság, költség-érzékenység a képzettségtől függ. 

 

Ha bármely GTTSZ tagot érdekli a téma, örömmel állok rendelkezésre. 

 

Karacs Rudolf s.k. 

ügyvezető igazgató 

Közinformatika Nonprofit Kft. 

Tel: +36-20/391-6662 

e-mail: karacs.rudolf@kozinformatika.hu  

 

 

ÚJ JOGI TAGOK 
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MEGEMLÉKEZÉS  

KOPÁTSY SÁNDOR ÚRRÓL,  
A GTTSZ EGYKORI ELNÖKHELYETTESÉRŐL 

 

 

 

 
1922-2020 

 

…nem élhette meg 100. születésnapját 

99 évesen elhunyt Kopátsy Sándor 
 

Kaposvárott született, Baranyában alapította meg a Nemzeti Parasztpárt helyi 

szervezetét, és lett a MADISz dél-dunántúli főtitkára. Tevékeny éveit Budapesten töltötte, 

ott érte el a közgazdaságtudományok doktora címet, de szerelme és igazi otthona, első 

felesége hatására Miskolc lett. Az asszony, Szentpály Ágnes, édesapja Miskolc város 

emblematikus polgármestere volt. 

 

A kommunista hatalomátvételt követően politikai pályafutása befejeződött. Ezután 

már, mint pártonkívüli szakember, különböző vezetői beosztásokban dolgozott, a 

SZÖVOSz-nál, az Országos Tervhivatalban, a Népi Ellenőrzésnél is, míg végül a 

Pénzügykutató Intézetnél helyezkedett el dolgozott nyugdíjazásáig.  

 

Ekkor, mint a Pénzügykutató ZRt egyik alapítója. Igaz, hogy erről a lépéséről az 

annalesek, sőt könyvében Csillag István sem tesz említést. A rendszerváltoztatást követően 

a privatizáció területén és az állami vagyon kezelésével foglalkozott, de tanácsadóként 

kamatoztatta tudását a Beruházási Banknál és a Magyar Külkereskedelmi Banknál is. 

 

Kopátsy, bár magát marxistának tartotta, de az értékelmélettel eleve nem értett egyet. 

Hirdette, a termék árát nem az értéke, hanem a kereslet és kínálat egyensúlya által 

meghatározott. 
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Egész életében, minden munkakörében az újat a jobbat kereste, kutatta, vizsgálta a 

reform lehetőségét. Elképzeléseihez mindig tudott társakat szerezni, vagy Őt választották 

társnak. Első, 1955-ös próbálkozása a gazdaság piacosítására irányult. Az elkészült művet 

maga Rákosi Mátyás söpörte le az „asztalról” és az erről készült dokumentumokat is 

bezúzatta. 

 

Pártonkívüli létére tanácsokat adott Gerő Ernőnek, Vass Zoltánnak - ez utóbbi 

potentát Őt jelölte a Nagy Imre féle agrár-reform előkészítőjének-. Később, mások mellett 

meghallgatta véleményét Antal József és Matolcsy György is. 

 

Nyugdíjas éveit a Miskolcon egy, a hatalmas panel lakóépületek árnyékában 

megbúvó, szerény kertes házban élte, de nem megpihenve. Itt kereshettük fel egy-egy neves 

alkalomból és ebéd közben is megcsodálhattuk csillogó szellemi képességeit, szellemes 

mondatfűzését, szabatos érvelését. 

 

Folyamatosan figyelte a világot. Véleményét minden lehetséges fórumon kifejtette, 

polihisztor lévén az élet szinte minden kérdéséhez hozzá tudott szólni. 

 

Több könyvet írt. Ezekben többek között értékelte a XX. századot, elméleti 

kérdésekről vitázott Ady-val, megfogalmazta a kiutat is. Sommázta a Kádár rendszer 

történéseit, az e könyvében kifejtett szubjektív véleményét Paul Lendvai is idézte, a 

magyar 56-ról szóló könyvében. Haladt a korral is. 90-es évei végén blog bejegyzésekben 

fejezte ki álláspontját. Unszolásunkra Hírlevelünkbe is írt cikkeket.  

 

Kopátsy Sándorhoz több, a sok évtizedes munkálkodása során kimunkált felismerés 

fűződik. Példaként egynéhány:  

- Az Amerikában honos farmergazdaságok sokkal hatékonyabban dolgoznak, mint a 

magyarországi nagyüzemek,/ pl.: Bábolna./ 

- Egy adott népcsoportba tartozó emberek testmagassága szoros korrelációban áll az 

étkezési szokásokkal, lehetőségekkel. 

- A társadalom jövője az oktatás színvonalán – minőségi embert kell termelni -, a 

tehetségek kibontakoztatásán, a tőkevonzó képességen és a pénzügyi egyensúly 

meglétén múlik. 

- A felnevelés feltételeinek javítása hozza meg a gyermekvállalási kedvet. 

- Az öregkori ellátást ne csak az életkereset, hanem a gyermeknevelés eredménye is 

határozza meg. 

- A munkaerő árát nem csak a keresletének és kínálatának aránya, hanem a társadalom 

hatékonysága is meghatározza, 

Az emlékezést egy a KOPP! című, Kopácsi féle aforizma gyűjtemény – szerintem -  a 

szerzőre legjellemzőbbike: 

„Az okos ember akkor lesz bölcs, ha az ostobákkal már nem vitatkozik” 

     Valenta László s.k. 

                                                                                                                                        a GTTSZ elnöke 
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TUDOMÁNYOS MELLÉKLET 

 

Innovációs kihívások és válaszok Magyarországon 
Dr. Birkner Zoltán 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke 

 
Évtizedek óta tudjuk, hogy a kis országok számára az innováció a fenntartható növekedés kulcsa. 

Magyarország fizikai erőforrásai végesek, ezért mi is leginkább a szellemi kapacitásunk és a tehetségünk 

tudatos kiaknázásával válhatunk versenyképessé. Az utóbbi néhány évben a kormányzati erőfeszítéseknek, 

valamint a célzott európai és a hazai forrásoknak köszönhetően soha nem látott mennyiségben nyíltak 

lehetőségek a kutatás-fejlesztés és az innováció előtt. Erről szeretnék reális összképet adni az érdeklődő, s 

reményeim szerint – akár egyetemi hallgatóként vagy oktatóként, akár kutatóként vagy vállalkozóként – a 

témában egyre inkább érintett olvasónak. 

 

Az elmúlt évtizedekben sokan sokféleképpen próbálták megfogalmazni az új „csodaszer” 

mibenlétét. Én a legtalálóbbnak ezt a definíciót érzem: az innováció nem más, mint a dolgok „másképp 

csinálásának” a képessége. Ez a megoldásközpontú gondolkodás tágabb értelemben egy átfogó 

szemléletmódot, mondhatni életfilozófiát is jelent, amely optimális esetben az élet minden területét áthatja. 

Az innovatív ötletek azonban csak akkor érnek valamit, ha új termékek, eljárások és szolgáltatások születnek 

belőlük. Amikor újszerű választ adunk a mindennapi problémákra, azzal az egész társadalom működését és 

benne a saját életünket tehetjük könnyebbé, hatékonyabbá, teljesebbé. Ez az innováció legfontosabb célja.  

 

Senki sem állíthatja, hogy Magyarország híján lenne a dolgok másképp csinálásához szükséges 

kreativitásnak. Miért van mégis az, hogy nálunk a sok ötletből csak a töredék jut piacra, és még kevesebb 

képes vállalkozásokat megalapozni, eltartani? A 28 uniós tagállam innovációs teljesítményét értékelő 

European Innovation Scoreboard rangsorában az elmúlt másfél évtizedben mérsékelt innovátorként 

folyamatosan a huszadik hely környékén toporgunk.  

 
 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 2018-ban megkezdte a teljes hazai kutatás-

fejlesztési és innovációs struktúra stratégiai alapokon nyugvó átalakítását. A kormányzat és a 

szakpolitikusok célkitűzése, hogy 2030-ra Magyarország a megvalósulatlan ötletek és prototípusok 

országából Európa vezető innovátorai közé emelkedjen. A kutatási és innovációs ökoszisztéma teljes 

megújítása arra szolgál, hogy a GDP arányos K+F ráfordítás 2030-ra elérje a 3 százalékos szintet és 

Magyarország magas hozzáadott értéket termelő, tudásalapú, kiegyensúlyozott, fenntartható gazdasággá és 

társadalommá váljon. 

 

RO BG HR PL LV HU SK EL LT IT MT CZ SI ES CY PT EE EU FR IE AT DE UK BE LU NL DK FI SE

Lemaradó innovátorok 2019 Mérsékelt innovátorok 2019 Jelentős innovátorok 2019 Vezető innovátorok 2019
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Az előrelépés érdekében az új Nemzeti KFI Stratégia a kormányzati, az ipari és a felsőoktatási 

szereplőket sikeresen integráló tudástermelő intézményeket állítja az innovációs ökoszisztéma 

középpontjába, hogy nemzetközileg versenyképes hazai tulajdonú vállalkozások jöjjenek létre és 

fejlődjenek tovább. Ez tulajdonképpen a szakirodalomban Triple Helix néven ismert modell, amely a 

felsőoktatás-ipar-kormányzat dinamikus együttműködésére épül. Itt az állam legfontosabb feladata, hogy 

hidat képezzen a piac, valamint az egyetemek és állami kutatóintézmények között. Ahogy a hagyományos 

tudástermelő intézmények egyre inkább nyitnak a külső partnerek felé, úgy nő a vállalkozások szerepe a 

tudáshasznosításban és az intézetekben zajló projektek finanszírozásában.  

 
A megújuló hazai ökoszisztémában a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) 

feladata, hogy célszerű finanszírozással és támogató szolgáltatásokkal ösztönözze a kulcsszereplők 

innovációját és értékteremtő együttműködéseit. Mik az előttünk álló legfontosabb kihívások? Növelni a 

vállalkozások innovációs teljesítményét, fokozni a piaci hasznosulást és ösztönözni a tudáskapacitás 

kihasználását. Ezeket a célokat a finanszírozási konstrukcióinkkal és a szakmai szolgáltatásainkkal egyaránt 

elősegítjük. A tudástermelés-tudásáramlás-tudásfelhasználás folyamata mentén kiegyensúlyozottan 

támogatjuk az intézményi és egyéni kiválóságra építő alapkutatásokat, a globális kihívásokat célzó 

alkalmazott kutatásokat és fejlesztéseket, valamint a vállalkozások együttműködéseit és innovációját, ezen 

belül a kkv-k és startupok fokozott bevonását.  

 

A 2018-ban megkezdett munkát egyre szemléletesebben igazolják vissza a független forrásból 

származó elemzések is. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, 2019-es adataiból az derül ki, 

hogy az előző évhez képest újabb 48 milliárd forinttal bővültek a magyarországi K+F ráfordítások, a kutatói 

létszám pedig mintegy 2500 fővel növekedett. A hazai K+F ráfordítások összege évek óta folyamatosan 

emelkedik: az ökoszisztéma szereplői tavaly minden eddigi értéket meghaladva 702 milliárd forintot 

költöttek erre a célra, ez több mint kétszerese a 2010 évinek. A hazai K+F ráfordítások bővülése elsősorban 

a vállalkozási források 8%-os és az állami források (NKFI Alap, operatív programok) 10%-os 

növekedésének köszönhető. Kiemelt cél, hogy emellett jelentősen növekedjen a magyar szereplők által 

külföldi forrásból – főként az EU Horizont Európa keretprogramjából – elnyerhető forrás. 
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A GDP-hez viszonyítva tavaly 1,48% volt a K+F-ráfordítás aránya. Ez szintén jelentős emelkedés 

a tíz évvel ezelőtti 1,12%-hoz képest, még ha a 2018-as adathoz (1,53%) képest – éppen a GDP erős 

növekedése miatt – némi visszaesést mutat. Bízhatunk a további erősödésben, hiszen a kutatás-fejlesztési és 

innovációs célú állami források 2020-ban 43 milliárd forinttal bővültek, és a kormányzat a következő évek 

mindegyikében hasonló többletforrást tervez biztosítani. Ezzel reális közelségbe kerül, hogy a 2020-as 

KSH-adatokban elérjük az 1,8%-os K+F ráfordítási célt. 

 

 
 

 2019-ben a teljes hazai K+F ráfordítás mintegy háromnegyedét vállalkozások használták fel, ez az 

arány 2014 óta lényegében változatlan. Fontos azonban, hogy a legnagyobb mértékben az egyetemek által 

felhasznált források növekedtek, az előző évhez képest csaknem 20%-kal. A Felsőoktatási Intézményi 

Kiválósági Program és a Tématerületi Kiválósági Program lehetővé teszi a kapacitásfejlesztést és a források 

témákra fókuszálását. További támogatási konstrukciók és kezdeményezések (Felsőoktatási és Ipari 

Együttműködési Központok, Kompetencia Központok, Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma, Területi 

Innovációs Platformok) ösztönzik a tudásközpontok piaci együttműködéseit és jobb beágyazódásukat az 

innovációs ökoszisztémába. Az elkövetkező években létrejövő Nemzeti Laboratóriumok és a regionális 

Tudományos és Innovációs Parkok hálózata különösen ígéretes, a nemzetgazdaság szempontjából is kiemelt 

témakörökre mozgósítja a hazai KFI kapacitásokat. Az ökoszisztéma újjászerveződő intézményrendszere 

mellett a vállalkozások innovációs potenciáljának erősítése is kulcsfontosságú a gazdaság 

versenyképességének szempontjából. A hagyományosan jól teljesítő nagyvállalatok mellett óriási tartalékok 

rejlenek a kkv-k szélesebb körének megszólításában. 2019-ben és 2020-ban az év legnagyobb keretösszegű 

pályázata támogatta a piacvezérelt KFI projekteket, és célzott pályázati program segítette az innovációval 

még csak most ismerkedő vállalkozók bekapcsolódását is.  

 

 Az eredmények számba vételekor mértékadó nemzetközi forrásként érdemes a Globális Innovációs 

Indexet (GII) is idézni, amelynek rangsorában Magyarország idén 131 vizsgált ország között a 35. helyre 

került, saját régiójában Csehországon kívül mindenkit megelőzve. A verseny nagyon erős, a 2009-2010-es 

összesített helyezéshez képest mégis sikerült egy helyet javítani. A jelentés szerint hazánk az élmezőnyben 

teljesít többek között a vállalati mutatókban, így a vállalati kutatás-fejlesztési ráfordításokban, a 

vállalkozásoknál alkalmazott kutatók számában vagy a közepes és csúcstechnológiát mérő indikátorokban. 

Mindez jól mutatja a magyarországi vállalkozások technológiai színvonalát és innovációs potenciálját.  

 

Hogy az erőfeszítések eddigi eredményeire építve mi lehet a jövő útja? A Triple Helix modelljére 

alapozott változások elindították annak folyamatát, hogy a tudástermelés-tudásteremtés – vállalkozói 

szemlélettel párosulva – markánsan hozzájáruljon a tudásalapú gazdaság fejlődéséhez. De magában a 

modellben is van fejlődési potenciál: a hármas helix továbbgondolásával már megszületett a négyes, sőt az 

ötös helix jövőképe. Előbbi (Quadruple Helix) azt ismeri fel, hogy egy fejlett innovációs rendszernek a 

„köz” is része, ezért a felsőoktatás-ipar-kormányzat értékteremtő együttműködését a civil szféra közegébe, 

a média- és kultúraalapú társadalomba ágyazódva vizsgálja. Ezek a kapcsolódások egyre fontosabbak az 

innováció létrejöttében, hiszen a hatásaik sokszínűsége egyértelműen támogatja a kreativitást. Ezt az 

előremutató modellt újabb dimenzióval bővíti az ötös helix (Quintuple Helix), amely a gazdaság és a 

társadalom által meghatározott viszonyokat az életünktől elválaszthatatlan természeti környezetben 

értelmezi.  

 



 32 

Messzire vezet annak vizsgálata, hogy a tőlünk független természeti folyamatok és adottságok 

hogyan befolyásolják az életünket, milyen kihívások elé állítják a jelen és a jövő innovátorait. Elég csak az 

ásványkincsek és a fizikai erőforrások végességére, a globális felmelegedésre vagy a túlnépesedés 

problémáira gondolnunk, hogy eljussunk a fenntarthatóság mindenkit foglalkoztató témáihoz. Napjaink 

világméretű járványhelyzete és a koronavírus elleni küzdelem pedig talán a legaktuálisabb terület, ahol az 

innováció jelentősége és erőforrásaink fókuszálása minden eddiginél jobban előtérbe kerül. Célunk, hogy a 

tehetséges kutatóknak és innovátoroknak köszönhetően egyre több olyan projekt valósuljon meg 

Magyarországon, amely tovább növeli hazánk versenyképességét, hiszen ezekre a globális problémákra 

csakis a technológia és az innováció adhatnak átütő válaszokat. 

 

Hogyan készítsük fel a jövő műszaki ifjúságát  

az ipar robotikai kihívásaira? 

Dudás Dávid 
Revolution Robotics Foundation technológiai vezetője, valamint a 

BME Gépészmérnöki Kar Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék oktatója 

 
A harmadik ipari forradalom elhozta az automatizálás és a robotok korát. A 70-es évektől kezdtek 

elterjedni a programozható memóriájú vezérlők és a számítógépek az ipari alkalmazások területén. A korai 

robotok és programozható eszközök elvitathatatlan hatással voltak a termelésre, mivel a gyártási rendszerek 

immár, minden korábbi megoldásnál jobban adaptálhatók voltak egy-egy feladathoz. A fejlődés azóta is 

töretlen, azonban gyakran előforduló probléma, hogy ugyan egy adott feladatra nagyon hatékonyan tudjuk 

adaptálni a robotokat, de több különböző feladat kiszolgálására és a közöttük történő váltásra sokszor 

bonyolult és időigényes az átállás. 

Napjainkra lehetővé vált, hogy elképesztő mennyiségű okos eszköz, szenzor és hálózatba kapcsolt 

számítógép vegyen részt mind a termelésben mind életünk minden más területén. A rengeteg, minket 

körülvevő eszköz pedig azt is megköveteli, hogy ezek az eszközök egymással - és szükség esetén 

emberekkel - kommunikáljanak a koordinált és komplex feladatok végrehajtásának érdekében. Az elmúlt 

évtizedeket a zárt és gyártóspecifikus kommunikációs megoldások jellemezték, mind a fizikai réteg, mind 

a protokollok szintjén.  

A feladatok elvégzése során nem pusztán a kezelendő eszközök száma állít kihívást, de a folyamatok 

komplexebbé válása mellett a rugalmasság, és a gyors konfigurálhatóság igénye is egyre növekszik. Ezen 

kihívások olyan keretrendszereket és köztes szoftver rétegeket hívtak életre, amik a számos különböző 

forrásból származó eszközök különbségeit hivatottak elfedni a felhasználók elől újabb absztrakciós rétegek 

bevezetésével. De mielőtt belemélyednénk a technikai részletekbe, ne feledjük el, hogy a felmerült 

kihívások nem csupán új hardver és szoftver megoldásokat igényelnek, de ezzel párhuzamosan a 

szakképzett munkaerő igénye is egyre nő, aminek a kiszolgálása az oktatási rendszerrel szemben is új 

igényeket támaszt. 

Az egyre növő komplexitás és a minket körülvevő számos eszközzel való kommunikáció új 

megoldásokat követel az ipari és akadémiai szereplőktől egyaránt. Mivel a gyártóspecifikus fizikai 

rétegekkel való kommunikációhoz sokszor speciális hardveres interfészekre van szükség - amik ráadásul 

gyakran magukon hordozzák az adott gyártó speciális “gondolkodásmódját” -, ezek integrációja nagyobb, 

összefonódó egységek esetén hamar bonyolulttá válik, ezzel az eszközök adaptálhatóságát, rugalmasságát 

csökkentve. A napjainkban egyre szélesebb teret nyerő gépi tanulás kínálta lehetőségek is csak egy 

egységes, integrált rendszer esetén képes hatékony támogatással nyújtani. 

Az ethernet-alapú - és természetesen a vezeték nélküli hálózati - kommunikáció egyre elterjedtebbé 

vált az elmúlt években, és sorra váltja le a rugalmatlan gyártói megoldásokat [1]. Az Ethernet alapú 

kommunikáció ma már nem csak megkerülhetetlen, de ez alapja a kommunikációnak az ipar 4.0 

megoldásokban és az IoT (Internet of Things) területén. Az ethernet-alapú megoldások legfőbb előnye, hogy 

olyan szabványos hardver megoldást kínál, ami ma már alapvető része minden fejlett operációs rendszernek 

és számos mikrovezérlőben is elérhető, így a hálózatba kapcsolható eszközök integrációja - a fizikai réteg 

szintjén legalábbis - egyszerűbbé vált. 

Az ipari és kutatási robotikai alkalmazások legelterjedtebb kommunikációs megoldásai az európai 

ipari szereplők által támogatott OPC UA, az Object Management Group által szabványosított DDS, az Open 

Source Robotics Foundation gondozásában lévő ROS, valamint a kis mérete miatt elsősorban az IoT 

eszközök esetén elterjedt MQTT. 
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Napjainkban, akadémiai és robotikai alkalmazások területén a legelterjedtebb - nyílt forráskódjának, 

és az jelentős méretű felhasználó közösségnek köszönhetően - ezek közül a ROS. A ROS a Robot Operating 

System rövidítése, bár e megnevezés félrevezető, ugyanis nem egy önálló operációs rendszerről van szó, 

hanem egy már korábban említett köztes rétegről és keretrendszerről. A ROS egy olyan elosztott 

architektúrájú rendszer, ahol az egyes alfeladatokat megvalósító komponensek szabványos interfészek 

segítségével kommunikálnak egymással akár több, hálózatba kötött, eszközön. Fejlesztése 2007-ben 

kezdődött a Stanfordon, majd a Willow Garage-hoz és 2013 óta az Open Source Robotics Foundation 

gondozásába került. Számos operációs rendszeren elérhető, és a nyílt forrású könyvtárai segítségével 

számos robotra gyorsan adaptálható, mivel rengeteg hardverkomponenst képes kezelni különösebb 

fejlesztési költségek nélkül. 

A ROS fő célja, hogy kiküszöbölje a robotikában azt a rossz gyakorlatot, hogy a robotokat fejlesztő 

csapatok újra és újra ugyanazokat az alap funkciókat implementálják, például a hálózati kommunikáció, a 

robotok irányítása vagy a kamerák képének tömörítése és átvitele. A ROS a beépített könyvtárai segítségével 

a legtöbb ilyen, és ezekhez hasonló, újra és újra felmerülő feladatokra ad megoldást. A kutatók az idejüket 

így a tényleges robotikai feladatok megoldására hasznosíthatják ahelyett, hogy alap funkciókat írnának újra. 

A ROS2, amely a hálózati felderítésre és kommunikációra a DDS adattovábbító réteget használja, igyekszik 

megfelelni az ipari alkalmazások valósidejű és biztonságkritikus kihívásaira is! Egy ilyen keretrendszer és 

az ebből következő jó gyakorlatok megismerése elengedhetetlen a műszaki felsőoktatási tanulmányok során 

ahhoz, hogy a szakma folyton növekvő igényeire szakképzett mérnökökkel reagálhassunk. 

5. A műszaki oktatás megalapozása azonban már sokkal hamarabb kezdetét kell hogy vegye! 

Napjainkban, szerencsére már számos jó oktatási eszköz létezik arra, hogy a fiatalokat és gyerekeket a 

műszaki pálya választására ösztönözzük. Ennek a fontossága elengedhetetlen, hiszen az előrejelzések 

alapján [2] töretlenül nő a műszaki végzettségűek iránti igény és ezzel egyidejűleg a különbség is az egyéb 

nem műszaki szakmához képest. Emellett, a műszaki végzettségűek többségében jobb fizetésre és 

munkakörülményekre számíthatnak sok más szakmával összevetve. 

A gyerekek érdeklődésének felkeltésére a legjobb módszer az oktatási robotok és versenyek világa. 

Ilyen oktatási robotkészleltek a Lego Mindstorms, VEX IQ vagy a Revolution Robotics nyílt forrású 

Challenge Kit-je. Ezek a robotok tipikusan több száz műanyag alkatrészből álló készletek, amik segítségével 

a gyerekek moduláris robotokat építhetnek változatos problémák megoldására, megtanulhatják a különböző 

szenzorok és aktuátorok működését és használatát, illetve a programozás alapjait grafikus és szöveges 

programnyelveken. 

Ahhoz, hogy a gyerekeket izgalmas kihívások elé állíthassuk kiváló módszer a robotversenyeken 

való részvétel, ahol a hangulat egy pillanat alatt magával ragadja az érdeklődőket! Szerencsére számos 

kiemelkedő minőségű kooperatív és kompetitív világverseny létezik már hazánkban is, ilyenek a WRO 

(World Robot Olympiad), az FLL (First Lego League) vagy a Magyar Ifjúsági Robotkupa, ami a RoboCup 

akkreditált hazai versenye. Azok a csapatok, akik jó helyezést érnek el ezeken a versenyeken európai és 

világbajnoki versenyeken mérhetik össze tudásukat a többi kiemelkedő csapattal! Ezen versenyek 

segítségével a versenyzők már nagyon fiatalon számos olyan képességet sajátíthatnak el, ami 

elengedhetetlen a 21. század munkaerőpiacán is, például a kooperatív csapatmunka több, akár más 

nemzetiségű csapattal. 

6. Ezzel a szemlélettel jött létre a Revolution Robotics is, aminek személyesen is részese vagyok. 

A San Francisco-i alapítású nonprofit alapítványnak a fő célkitűzése az oktatási robotok és versenyek 

széleskörű hozzáférhetőségének biztosítása, mely teljesen nyílt forrású megoldásokkal, és még 

hozzáférhetőbb árú robotokkal célozható meg.  Csapatunkkal túl vagyunk egy sikeres Kickstarter 

kampányon és bár az anyacég amerikai, a robotot Budpesten fejlesztettük a csapatommal. 2019 végén 

gyártottuk le az első 1000 darabot Kínában, aminek a fő piaca egyelőre az Egyesült Államok. A készletben 

524 alkatrész, 5 motor és szenzorok kaptak helyet, a robot központi vezérlőjében pedig egy Raspberry Pi 

Zero W található, amire akár ROS is telepíthető így nem csak gyerekeknek ajánlott! 
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Szubjektív látlelet a magyar gazdaságról 

Lentner Csaba Prof. Dr.  

egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem ÁNTK &  

Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK, a GTTSZ elnökhelyettese 

 
Rövid történeti visszatekintés 

Már a kezdeti 2007-2008-as világgazdasági válság évek előtt a magyar gazdaság kritikus állapotba 

került. Folyamatosan nőtt az államadósság, romlott a közszolgáltatások minősége, a munkanélküliségi 

mutatók pedig 10 százalék fölött voltak. A világgazdasági krízis hatására a tetemes államadósság külső 

finanszírozása kritikussá vált. Elbizonytalanodtak a hitelezőink, a kamatok az egekbe szöktek, a forint 

árfolyama pedig vészesen romlott. A 2010 előtti gazdaságpolitika sem az évtizedeken át tartó költségvetési 

problémákra, sem a nemzetközi problémák okozta sokkokra nem talált érdemi megoldást. 2010 után 

azonban a polgári kormány széles körű társadalmi-politikai felhatalmazása érdemi változásokat hozott. 

Csökkent az államadósság, kezelhetővé vált az infláció, emelkedtek a bérek, a szociális támogatási rendszer 

pedig kiszélesedett. A mögöttünk lévő közel tíz év eredményei már-már a magyar kapitalizmus bölcsőjének 

tekinthető, 1867-es kiegyezést követő dualizmus korszakára voltak hasonlatosak, s egy összefüggő, több 

évtizedre kiterjedő, egybefüggő fejlődési korszak sejlett fel. 2020 év elején azonban megtorpant a világ 

gazdasága, s benne Magyarországé is.  

 

Járványválság és a védekezésünk képessége   

2020 év elejétől a növekedési pályánk csúcsán egy olyan világjárvány, s annak gazdasági hatásai 

vetnek bennünket vissza, amely kénytelen-kelletlen távol tartja a munkaerőt a munkahelyektől, ami által 

csökken a termelés, a jövedelem, bár a termékekre, szolgáltatásokra sincs olyan mértékű szükség, mint a 

konjunktúra időszakában. Csökken-e, csökkenhet-e ezáltal a lendületünk, a növekedésre és sikerekre 

szocializálódott világképünk összébb eshet-e?  

Már a növekedési pályánk zenitjében, kerülendő a gazdaságunk túlfűtöttségéből adódó esetleges 

problémákat, kerülendő a növekedési ciklusunk kifulladását, egyre erősebben foglalkoztatott bennünket a 

verseny-képeség, a fejlődésképességünk fenntartása. Most a járvány gazdasági hatásait érzékelve még 

jobban előtérbe kerülnek a XXI. század új kihívásai, a regionális szemlélet, vagyis a globalizáció világhódító 

jellegének ellensúlyozása. A digitalizáció, a pénz forradalma, hagyományos szerepének és megjelenési 

módjainak megváltozása, a környezetet jobban kímélő zöld gazdaság térnyerése, az átalakuló fogyasztói és 

társadalmi szokások, az életvitel, s talán ezekből adódóan a társadalmak elöregedése, a családvállalásról 

való lemondás tömegesedése. Ezeknek a kihívásoknak, és ha ugyan el is múltak azok az évek, amikor 
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ezekkel még kevésbé kellett foglalkozzunk, mára e követelményeknek való megfelelés a körmünkre égett. 

Lépés kényszerbe is kerültünk, hiszen a növekedési csapda kerülése mellett, a járvány helyzet utáni új 

világrend új kihívásaira is reagálni kell a magyar gazdaság és társadalompolitikának, hogy mind a 

társadalom felé, mind a külső versenytársaink vonatkozásában megálljuk a helyünket, versenyképesek, 

sikeresek maradhassunk.  

A válság „kitömött” állapotban, erőnk teljében ért el bennünket. Vagyis, nem a kormány, illetve a 

jegybank politikája miatt emelkedik a munkanélküliség, növekszik átmenetileg a költségvetési hiány, 

hanem külső, előre nem látható okok következtében. Más a helyzet tehát, mint 2008-ban, amikor a 

koncepciótlanul túlköltekező liberális kormányok állami, vállalati és családi szinteken adósságcsapdába 

hajszoltak bennünket. A kormány és a jegybank összehangolt intézkedései, de főleg az eddigi jelentős 

gazdasági potenciál bázisán most van erő a védekezésre, s remélhetőleg lesz forrás a konszolidációra is. De 

valahogy többről lesz már szó, mint ugyanarra a gazdasági pályára visszaállni, amely 2020 év elejéig 

jellemzett bennünket. Még jobban fel fog értékelődni a tudás szerepe, a hatékony gazdálkodásé, miáltal a 

gazdaságpolitika, a vállalatok működése, és benne a munkaerő szemlélete, munkához való hozzáállása más 

lesz. Fel fog gyorsulni a világ. Még jobban, mint valaha. Ez pedig a felsőoktatás színvonalának, tartalmának 

megváltozása nélkül aligha lehetséges. 

 

A versenyképességünk kritikus pontjai és a továbblépés irányai 

A válság kezelésére a magyar kormány és a Magyar Nemzeti Bank a bruttó hazai termék (GDP) 

mintegy 20 százalékát fordítja. A válságkezelési munkát azonban nehezíti, hogy az elmúlt tíz év zenitjében 

(hozzávetőleg 2013-2019) között bizonyos fiskális politikai döntések némileg késlekedtek, ami által a 

vállalatok és a lakosság fizetőképes kereslete, fogyasztási és beruházási képessége az elvárhatónál 

szerényebb. Ebből pedig adódik, hogy a központi költségvetésnek és a jegybanknak több forrás kell fordítani 

a válság következtében hátrányos helyzetbe kerülő lakossági és kis-középvállalkozói szektornak. A 

probléma hátterében az áll, hogy a 2010-ban elkezdődött személyi jövedelemadó csökkentési folyamat 2013 

után, az Európai Unió túlzott deficit eljárásából való kikerülés, illetve a növekedési pálya egyidejű 

felépülése után lényegében megállt. Nem lett egy számjegyű az SZJA, amely a lakosságot további többlet 

jövedelmekhez juttathatta volna, de ugyanakkor a költségvetés adóbevételei sem mérséklődtek volna, hiszen 

az személyi jövedelemadó további csökkentése által generált fizetőképes kereslet emelkedése nagyobb 

vásárlási hajlandóságot eredményezne a jövőben is, amelyből viszont az általános forgalmi-, és jövedéki 

adók (közvetett adók) révén az állami adóbevételek folyamatosan, nagyobb összegben, bőven kompenzálva 

a „kieső” jövedelemadót, jelentkezhetnének. 

Megállt a vállalatok társasági nyereségadó csökkenési folyamata is, ami most a jelenben a 

vállalkozásoknak kisebb, kevesebb beruházási képességet ad, s a tartalékjaik sem az elvárhatóak, amire a 

kis- és középvállalati körben az elmúlt hónapokban fény derült. A járvány okozta szűkösebb vállalati 

helyzetben így a beruházások, fejlesztések szinte kizárólag állami forrásból, illetve pótforrásból 

(segítségből) fakadhatnak. További probléma, hogy a jobbára hazai tulajdonban lévő kis- és középvállalati 

szektor esetében a mérethatékonyságból adódó versenyképességi elvárások sem lettek fejlesztve, azaz nem 

történt meg a kisvállalatok fúzióra késztetése, ehhez a közvetlen, közvetett minisztériumi és vállalkozói 

érdekképviseleti támogatások kiépítése, vagy legalább az ezt célzó szakmai közbeszéd elindítása. Néhány 

hónapja a kis és középvállalatok már nem a versenyképesség problémájával szembesülnek elsődlegesen, 

hanem azzal, hogy a működésüket fenn tudják tartani, s hozzá állami támogatásokat tudjanak szerezni. A 

válság tanulsága lesz, hogy az új gazdasági pálya felépítésénél nem csak arra kell majd törekedni, hogy a 

fiskális és monetáris mechanizmusok egy irányba konvergáljanak (ez megtörtént 2013-2019 között), hanem 

arra is, hogy két állampénzügyi intézménynél az intézkedések sebessége közel azonos legyen.  Mindezek 

tükrében a válságkezelés hatékonysága, s a majdani „visszapattanás” képessége a magyar társadalom 

szempontjából kiemelt jelentőségű lesz, a túlélés képességét fogja prezentálni, amihez a családok, 

közösségek összetartására, felelősségteljes viselkedésére is szükség lesz. Ebben viszont a civil szervezetek 

szerepe is fel fog értékelődni.  
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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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