MEGHÍVÓ
A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ)
a Pannon Egyetem és
a Veszprémi Szakképzési Centrum
közreműködésével

tisztelettel meghívja Önt a

„Nagy magyar alkotóink és alkotásaik
nemzetünknek, a világnak”
című online konferenciájára.

Az online konferencia támogatója:

AZ ONLINE KONFERENCIA
PROGRAMJA
Megnyitó:
VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke
A konferencia levezető elnöke:
DR. GYARMATI ANNAMÁRIA, a GTTSZ Ifjúsági Tagozatának társelnöke
Előadások:
„Híres magyarok és az innováció”
Előadó: PROF. DR. KROÓ NORBERT akadémikus, fizikus, kutatóprofesszor,
Magyar Tudományos Akadémia, a GTTSZ elnökhelyettese
„A tudományos sikerek társadalmi feltételei”
Előadó: DR. PÓK ATTILA, az Institute of Advanced Studies Kőszeg (IASK)
Kutatóintézet tudományos tanácsadója
„Magyarok a világűrben, hazai űrkörkép”
Előadó: DR. FERENCZ ORSOLYA ILDIKÓ űrkutatásért felelős miniszteri
biztos, Külgazdasági és Külügyminisztérium
„Gumibitumen a jövő rugalmas aszfaltútjainak kötőanyaga”
Előadó: DR. BARTHA LÁSZLÓ professor emeritus, Pannon Egyetem

Korreferátum:
„Gumicsizmás betyárok és a Séd”
Előadók: HALUZA MÁTÉ, KOVÁCS GERGELY STADLER BALÁZS és
ZAKA KRISZTIÁN, a Veszprémi SZC Ipari Technikum 11.B. osztályos
tanulóinak közössége

Zárszó:
JANZSÓ ANTAL, a GTTSZ főtitkárhelyettese

Az online konferenciáról készült videofelvétel
nyilvánosságra kerül.

Az online konferencia 2021. május 15. napjától
az alábbi elérhetőségeken tekinthető meg:
GTTSZ web- és Facebook-oldalán:
https://gttsz.hu/letoltesek/eloadas-felvetelekprezentaciok/;
https://www.facebook.com/gttsz;
Pannon Egyetem weboldalán és Facebook oldalán:
https://uni-pannon.hu/,
https://www.facebook.com/UniPannon
Veszprémi SZC Facebook-oldalán:
https://hu-hu.facebook.com/VeszpremiSzC/
Az online konferencia megtekintése
térítésmentes!

Érdeklődésére számítunk!
Szabó Sándor főtitkár s.k.
Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége
Dr. Gelencsér András rektor s.k.
Pannon Egyetem

Pap Máté kancellár s.k.
Veszprémi Szakképzési Centrum

A GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS
TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE
a vállalkozás, a gazdaság, a gazdálkodás
(ipar, pénzművelet, kereskedelem, szolgáltatás, közhivatal)
területein tevékenykedő közgazdasági, pénzügyi,
gazdasági, műszaki szakemberek, szervezetek,
önkormányzati elven működő, országos hatáskörű
tudományos, szakmai, érdekfeltáró, érdekképviseleti és
érdekegyeztetési közhasznú, nonprofit, társadalmi szervezet.
A Szövetség célja
A gazdaság és a tudomány élénkítése,
fejlesztése érdekében az értékek termelésének,
védelmének (ipar, mezőgazdaság, szolgáltatás,
kereskedelem, hon- és rendvédelem, oktatás,
állami vagyonkezelés, igazságszolgáltatás),
az innovációnak, a finanszírozási problémák megoldásának
(bank, deviza, hitel, vám, adó, biztosítás),
a tulajdonlásnak, az információcserének és tájékoztatásnak,
a munkahelyek megteremtésének, az európai integrációnak és
a Kárpát-medencei együttműködésnek,
mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos
nemzetközi tevékenységnek az elősegítése.
A GTTSZ közhasznú nonprofit szervezet,
ezért rendezvényeinek látogatottságát a szakemberek
részére részvételi díj nélkül teszi lehetővé,
szponzorok támogatásával. Fontosnak tartja
a tudományos-szakmai ismeretek közvetítését, a
szakemberek véleményeinek és javaslatainak hasznosítását
a döntés-előkészítő, döntéshozó szervezetek, pártoló és
jogi tagok, de valamennyi,
a téma iránt érdeklődő szakember részére.

