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„HOGYAN TOVÁBB MAGYARORSZÁG  
AZ EURÓPAI UNIÓBAN,  

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

 

Száznegyvenkilencedik előadás:  
„Magyarország a változó világban,  
Nemzeti Biztonsági Stratégia 2020” 

A GTTSZ Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozatának online konferenciája. 
(2021. április 22., Budapest) 

 
Az online rendezvény programja: 
Megnyitó:BEKE JÓZSEF, a GTTSZtanácsadója 
 
Előadások: 
„Magyarország a változó világban, Nemzeti Biztonsági Stratégia 2020” 
Előadó:DR. NÉMETH GERGELY védelempolitikáért felelős helyettes államtitkár, Honvédelmi 
Minisztérium 
 

„Nemzeti Biztonsági Stratégia 2020” 

Előadó: DR. KIS-BENEDEK JÓZSEF ny. ezredes, c. egyetemi tanár, az MTA doktora 
 
Zárszó:KOPASZ JENŐ ny. dandártábornok, a GTTSZ Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek 
Tagozatának társelnöke 
 

 
Forrás: https://jogalappal.hu 

 
A konferenciáról készített videó-felvétel és az előadásokprezentációi megtekinthetőek a 

Szövetség www.gttsz.hu honlapján. 
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A rendezvény támogatója: 

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

 
 
 

AZ ONLINE KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA 
 

„Magyarország a változó világban, Nemzeti Biztonsági Stratégia 2020”címmel online 
konferencia került megrendezésre, ill. a média eszközeivel rögzítésre és közzétételre 2021. április 
22-én, a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti 
Szervek Tagozatának gondozásában. 

A konferenciát BEKE JÓZSEF, a GTTSZ tanácsadója, a Tagozat koordinátora nyitotta 
meg. Röviden ismertette a GTTSZ ezen tagozata létrejöttének immár történelmi körülményeit, 
online konferencia szükségességét a COVID által kialakult helyzet tükrében. 

A konferencia egyik felkért előadója NÉMETH GERGELY, a Honvédelmi Minisztérium 
védelempolitikáért felelős helyettes államtitkára, kiemelte a Nemzeti Biztonsági Stratégia 
újragondolásának szükségességét. Okát az elmúlt évek biztonsági környezetének 
megváltozásában jelölte meg, mely egész Európát érintette. Új típusú fenyegetések jelennek meg, 
melyek eltérnek a korábbi jellegtől, nem katonai, hanem össztársadalmi jellegűek és válságok 
keltésére irányulnak. Ezért fontos a nemzeti védelmi potenciál erősítése, az ehhez szükséges 
gazdasági erőforrások allokációja, és a stabilitás fenntartása. Kiemelte az erős nemzeti haderő 
létrehozását, mely európai és NATO célokat is kell, hogy szolgáljon. 

A stratégiánk fontos eleme a térség összkormányzati együttműködés a stratégia 
összehangolásában, a stratégiai sokk elkerülésére az ellenállási képesség fenntartására. Ez nem azt 
jelenti, hogy a haderő elrettentő képességét nem kell fenntartani. Ezen és sok egyéb védelmi 
képesség érdekében folyik a „Zrínyi 2026 haderőfejlesztési program”, melynek sikerét a NATO 
is elismeri. Az előadásban külön figyelemfelkeltő elem volt a határon túli magyarok biztonsága, 
mely a nemzet biztonságával együtt értendő, lényeges megállapítás. 

A konferenciánk következő előadója KIS-BENEDEK JÓZSEF ny. ezredes, c. egyetemi 
tanár, MTA doktora, biztonsági szakértő. Kihívás – kockázat – fenyegetés, mindezek a 
szempontok a mindenkori vezetés számára a nemzetközi környezetben elfoglalt helyének 
meghatározásánál, az ország biztonságát befolyásoló vélt, vagy valós fenyegetések 
számbavételénél és a képességek kijelölésénél, amelyek a kihívások kezeléséhez, vagy 
elhárításához szükségesek, irányadóak a stratégiák kialakításához.  

Biztonsági környezetünket a váratlanság, a változékonyság, az összetettség, a hatalmi 
centrumok közötti versengés, a globális közjavak újraelosztásának szándéka, a klímaváltozás, a 
szűkebb régiónk geostratégiai kihívásai jellemzik. Nagyobb figyelmet kell fordítanunk közvetlen 
környezetünkre, mivel a Kárpát-medence történelmileg is nagyhatalmi ütközőtérben helyezkedett 
el. Geostratégiai helyzetünk lehetőséget, egyben sebezhetőséget is rejt magában. 

Mindezen tényezők azt erősítik, hogy hazánk biztonságát szövetségi rendszer tagjaként, 
nemzetközi együttműködésben vagyunk képesek garantálni, melyet EU-s tagállami státuszunk 
jelentősen erősít.  

A stratégia alakításában a belső biztonsághoz kapcsolódó kockázatokat is figyelembe kell 
venni, melyek részben a magyarországi bűnszervezetek térnyerésének erősödése, a lakosság 
súlyos, járványos megbetegedéseés az ipari balesetek kockázata. 

A konferenciát KOPASZ JENŐ összefoglalója zárta be.                     
Kopasz Jenő s.k.  

ny. mk. dandártábornok, 
a Tagozat társelnöke  
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Százötvenedik előadás és vita:  
„Energiaellátásunk jövője” 

A GTTSZ Energiatagozatának online konferenciája 
(2021. május 18., Budapest) 

 
Az online rendezvény programja: 
Megnyitó:HATVANI GYÖRGY,aGTTSZEnergiatagozatának elnöke 
 
Moderátor:KOVÁCS ZSOLT,aGTTSZEnergiatagozatának társelnöke 
 
Előadások: 
„Az MVM Csoport termelési stratégiája” 
Előadó:DR. KISS CSABA,az MVM Energetika Zrt. vezérigazgató-helyettese 
 
„A megújuló energiák perspektivikus szerepe”  
Előadó:KADERJÁK PÉTER, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszteri 
főtanácsadója 
 
„Kis moduláris reaktorokkal működő atomerőművek” 
Előadó:CZIBOLYA LÁSZLÓ,a Magyar Atomfórum Egyesület főtitkára 
 
Zárszó:HATVANI GYÖRGY,aGTTSZEnergiatagozatának elnöke 

 
Forrás: http://yourinspiringimages.blogspot.com 

 
A rendezvény támogatója: 

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

 
 

A rendezvény közreműködői: 
Magyar Atomfórum Egyesület, 

Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége  
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AZ ONLINE KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA 
 

A Nemzeti Energiastratégia kijelölte azt az utat, amelyen a magyar 
energiagazdaságnak az elkövetkező 30 évben haladnia kell annak érekében, hogy mindenkor 
biztonságosan rendelkezésre álló, környezetbarát és megfizethető energia legyen az 
országban. Jelen konferencia a villamosenergia ellátás jövőbeni lehetőségeire fokuszál a Paks 
II. projekt szerepének ismertetése nélkül, mely utóbbiról már önálló konferenciát rendeztünk 
2020 októberében. 

A hazai villamosenergia szektor zászlóshajója, az MVM csoport elmúlt tíz éves 
fejlődéséről és középtávú stratégiájáról tartott előadásában Dr. Kiss Csaba a cég 
vezérigazgató helyettese bemutatta a már 16 európai országban jelenlévő, 101 tagvállalatot 
magába foglaló MVM csoport jelenlegi helyzetét és stratégiája legfontosabb elemeit.  

A hazai villamosenergia termelés 62 %-át adó MVM a jövőben is meg kívánja tartani 
vezető szerepét. Az e-célt szolgáló stratégiájuk fő elemei a tiszta energiatermelés növelése, a 
digitális közműszolgáltatás kialakítása, a jövőorientált infrastruktúra fejlesztések 
megvalósítása és a regionális szerepük növelése. Részletesen bemutatta termelési stratégiájuk 
főbb elemeit, a nukleáris kapacitások fenntartása mellett a középtávon tervezett új projekteket, 
ezen belül a fotovoltaikus kapacitás-létesítő programot, a rugalmassági szolgáltatások 
növelését és az új innovatív energiatermelő és tároló kapacitások létrehozását célzó terveket.  

Dr. Kaderják Péter miniszteri főtanácsadó a megújuló energiák perspektivikus 
szerepéről tartott előadásában bemutatta a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia legfontosabb 
megállapításait, amelyek a klíma-semleges, karbon-mentes gazdaság 2050-ig való 
elérhetőségét célozzák. E vizsgálatok a gazdaság egyes szektorait elemezve írják le azokat a 
fő cselekvési irányokat, amelyek által hozott alábbi változások szolgálhatják a fenti cél 
elérését. A villamosenergia termelésben várható, hogy a hidrogén kiváltja a földgázt és 
dominálni fog a karbon-mentes áramtermelés. A háztartások áramfogyasztása csökkenni fog, 
a földgáz kivezetődik a háztartási felhasználásból helyette fotovoltaikus áramfelhasználás és 
hőszivattyúk biztosíthatják a fűtési-, főzési energiát. Az ipari energiafelhasználás nem 
csökken, de nőni fog a hidrogén szerepe. A közlekedés jelentősen elektrifikált lesz, nő a 
hidrogén és a bioüzemanyagok szerepe. 

Mindezek beruházási igénye 25.000 Milliárd Ft, amelyek különböző forrásokból való 
fedezése a jövő egyik nagy kihívása. 

Bár az atomenergia szerepe folyamatosan nő az energia mix-ben, az új atomerőművek 
építési üteme elmarad a kívánt mértéktől. Ennek főbb okait is bemutatta Dr. Czibolya László, 
a Magyar Atomfórum Egyesület főtitkára a kis moduláris atomreaktorokról szóló 
előadásában. Ezen reaktorok fejlesztése éppen a fenti okok miatt is begyorsult. Az integrált 
kialakítás mellett még további előnyei e- kis reaktoroknak az inherens biztonság, a jobb, 
rugalmasabb gyárthatóság, a könnyű elhelyezhetőség. 

Jelenleg számos pilot projekt létezik Oroszországtól Angliáig, az USA-tól Japánig, 
melyek lényeges kialakítását és fő paramétereit is bemutatta az előadó. Várható, hogy ezekből 
talán már nem is túl sokára piacképes, gazdaságos megoldások fognak születni. 
 

        Hatvani György s.k. 
a Tagozat elnöke 

 
 

Az online konferenciáról készített videó-felvétel és az előadások prezentációi 
megtekinthetőek a Szövetség www.gttsz.hu honlapján. 
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A 2021. JANUÁRI HÍRLEVÉL 
MEGJELENÉSE ÓTA ELTELT IDŐSZAK 

EGYÉB KONFERENCIÁI 
 

„NAGY MAGYAR ALKOTÓINK ÉS AKOTÁSAIK 

NEMZETÜNKNEK, A VILÁGNAK”  
CÍMŰ ONLINE KONFERENCIASOROZAT 

 

MÁJUS 15. – VESZPRÉM
 

 
 
 

 

Az online rendezvény programja: 
A konferencia levezető elnöke: 
DR. GYARMATI ANNAMÁRIA, a GTTSZ Ifjúsági Tagozatának társelnöke 
Megnyitó: 
VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke 
 
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 



 7

MÁJUS 19. – EGER 
 

 

 
 
Az online rendezvény programja: 
 
A konferencia levezető elnöke: 
DR. GYARMATI ANNAMÁRIA, a GTTSZ Ifjúsági Tagozatának társelnöke 
Megnyitó: 
VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke 
 
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 
 „A politikai hírnév tartóssága. A dualizmus kori képviselők és emlékezetük” 
Előadó: DR. PAP JÓZSEF intézetigazgató főiskolai tanár, Eszterházy Károly Egyetem 
Történelemtudományi Intézet 
 
 Korreferátumok: 
„A víz értéke – középiskolás szemmel” 
Előadó: TÓTH DÓRA, a Heves Megyei SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi 
Technikum és Szakképző Iskola 10.B. osztályos tanulója 
„A fiatalság szerepe a modern világ alakításában” 
 Előadók: MOLNÁR ATTILA és BATHÓ ISTVÁN BENCE, a Heves Megyei SZC 
Remenyik Zsigmond Technikum 11.A. és 9.A. osztályos tanulói 
  
Zárszó:JANZSÓ ANTAL, a GTTSZ főtitkárhelyettese 
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MÁJUS 27. – DEBRECEN 
 

 
 

 
 
Az online rendezvény programja: 
 
A konferencia levezető elnöke: 
DR. GYARMATI ANNAMÁRIA, a GTTSZ Ifjúsági Tagozatának társelnöke 
Megnyitó: 
VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke 
 
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 
„Mozgáskorlátozottságtól az űrutazásig – magyarok az izomkutatásban” 
Előadó: PROF. DR. CSERNOCH LÁSZLÓ egyetemi tanár, rektorhelyettes, Debreceni 
Egyetem 
  
Korreferátum: 
„Mechwart András iparfejlesztő tevékenysége” 
SOHODÓCZKI TAMÁS, a Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai 
Technikum 11. osztályos tanulója 
 
Zárszó:JANZSÓ ANTAL, a GTTSZ főtitkárhelyettese 
 

A konferenciasorozat támogatója: 

 
Az előadásokról készített videó-felvételek és prezentációk megtekinthetőek a 

Szövetség www.gttsz.hu honlapján. 
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AZ ONLINE KONFERENCIASOROZAT ÖSSZEFOGLALÓJA: 
 

Az online konferencia címe: 
„Nagy magyar alkotóink és alkotásaik nemzetünknek, a világnak” 

 
Az online konferenciák színhelyei: 

- veszprémi Pannon Egyetem, 
- egri Eszterházy Károly Egyetem, 
- Debreceni Egyetem. 
 

Mindhárom egyetemen társszervezőként és szereplőként közreműködtek a helyi 
szakképzési centrumok. 

Az online konferenciákra 2021. május 15-27. között került sor. 
Az online konferenciák elsősorban egyetemi hallgatók és a szakképzési centrumok 

diákjai számára lettek meghirdetve. 
A közel három órás időtartamú online konferencia három egymásra épülő vonulaton 

keresztül mutatja be a magyar műszaki-természettudományi eredmények nemzeti-nemzetközi 
jelentőségét, annak hatását és konkrét eredményekben megnyilvánuló megjelenését 
napjainkban, érzékeltetve a jövőbeni innovációjukat. 

 
A három fő vonulat: 

1. Híres magyarok és az innováció; tudományos sikerek társadalmi feltételei. 
2. Napjaink magyar innovációs sikerei (űrkutatás, építőanyag-ipar, izomkutatás). 
3. A három egyetem oktatóinak előadásai, majd korreferátumként a három szakképzési 
centrum diákjainak előadásai kedvenc kutatási témáikról (iparfejlesztés, fiatalok és a modern 
világ). 
 

Ad.1. 
Prof. Dr. Kroó Norbert akadémikus és Dr. Pók Attila tudományos tanácsadó 

lebilincselő előadásaikban érzékeltették géniuszaink eredményeit, felfedezéseik világraszóló 
jelentőségét és azt a társadalmi környezetet, amelyben eredményeik születtek. 

Az ipari forradalom eredményei és hatása a XIX. században jelentett fejlődést, a XX. 
században pedig a nukleáris forradalom koraként megtanultuk megismerni, hogy hogyan 
működik a világegyetem. 

Mindezekben a magyar géniuszoknak elévülhetetlenek az érdemei. 
Napjainkban pedig a COVID-19 vezetett el és a magyar agy az otthoni munkavégzés 

elterjedéséhez. 
Kroó akadémikus előadásában részletesen mutatta be az egyes tudományos és ipari 

nagyságok konkrét eredményeit, köztük például a „marslakókat”. 
Tudományos teljesítmény társadalmi hatását mutatta be előadásában Dr. Pók Attila. A 

teljesítmény, a siker és az elismertség kölcsönhatásban vannak egymással. 
A tudás az egyén szempontjából tőkeberuházásnak tekinthető. A családnak 

megkerülhetetlen szerepe van a tudás, a tehetség kibontakoztatásában. Az oktatási rendszer, a 
tehetséggondozás megkerülhetetlenek a társadalmi feltételek kedvező biztosításában. 

Olyan társadalmi környezet kell, amely növeli a magyar tudományos élet 
kiválóságainak elismertségét. 
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Ad.2. 
Ebben az összefoglalóban feltétlenül írni szükséges a hazai űrkörképről, az űrkutatás 

terén betöltött és nem elhanyagolható magyar tudományos és kísérleti eredményekről. 
E témát, az eredményeket és a jövő feladatait Dr. Ferencz Orsolya Ildikó űrkutatásért 

felelős miniszteri biztos foglalta össze nagy tetszésnyilvánítást kiváltó tartalmas előadásában.  
Ma már az űrszektor egy széles értelemben vett szolgáltató terület. Az űrszektorba 

fektetett anyagi és szellemi erőforrás busásan megtérül az ipari gazdasági folyamatokban. 
Nemzetközi űrtevékenységben a magyar ráfordítás különösen 2015 óta felértékelődött és 
fejlődést mutat mind az anyagiak, mind a kapcsolatépítés területén. 

Magyarország már a 70-es évek közepétől erőteljesebben építette nemzetközi 
kapcsolatait, melynek eredménye volt a magyar űrutazás Farkas Bertalan személyében, ma 
pedig új alapokra helyeződött kapcsolatunk és vált eredményesebbé számos országgal. 

Ad.3. 
Az egyetemek oktatói nagy tetszésnyilvánítást kiváltó előadásokat tartottak, az általuk 

választott témákban.  
Jó döntésnek bizonyult a szakképzési centrumok diákjai részére korreferátum 

keretében szereplési lehetőség biztosítása. 
Igazán színvonalas előadásra került sor Mechwart András bemutatása révén, aki korát 

meghazudtolóan tudományos, iparszervező, szabadalomszerző és széles körű innovációs 
tevékenységet fejtett ki. 

Hasonlóan lebilincselő volt a vízről, mint egyik fontos életfeltételünkről szóló 
bemutató, és az olyan katasztrófák érzékeltetése, mint a tiszai ciánszennyezés halpusztítása, 
vagy a vörösiszap katasztrófája. Mindezek nagy tanulsággal szolgáltak és szolgálnak 
napjainkban is a környezetvédelem, a környezettudatos tevékenység témájában. 

 
Összességében a konferenciasorozat a választott téma mentén, az egyes előadások 

révén jól szolgálta a magyar alkotókészség bemutatását, eredményeink méltatását és a 
hasznosítható tanulságok levonását. 

 
                          Szegner Lászlós.k. 

aGTTSZ főtitkárhelyettese 

„BIZTONSÁGPIAC 2020-2021” VIII. KONFERENCIA ÉS 

KIÁLLÍTÁS JÚNIUS 15-ÉN BUDAPESTEN 
 
A konferencia szervezői:Biztonságpiac Média és Kiadó Kft., GTTSZ, MRTT 
 
A konferencia helyszíne:Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
 
A konferencia fővédnökei: 
DR. PINTÉR SÁNDOR miniszterelnök-helyettes, 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 
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A RENDEZVÉNY PROGRAMJA: 
 
Megnyitó, köszöntők 
 
Kihívások az állami szegmensben 2021–2022-ben 
Moderátor: dr. Orodán Sándor – MSZE 
A pódiumbeszélgetés résztvevői:  
� NKFIH – dr. Birkner Zoltán elnök 
� MH – Somogyi János dandártábornok  
� ORFK – dr. Sipos Gyula r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos 
� NKE – dr. Christián László r. ezredes, oktatási rektorhelyettes 
� BM OKF – Erdélyi Krisztián tű. ddtbk., műveleti főigazgató-h. 
 
A hadi- és védelmi ipar 2021–2022-ben – hol tartunk? 
Moderátor: Marosi Antal – KarcFm  
A pódiumbeszélgetés résztvevői: 
� BM Heros – Rajnai Attila vezérigazgató 
� HM EI Zrt. – Dr. Köblös András divízióigazgató 
� GAMMA – Zsitnyányi Attila vezérigazgató 
� VFT VID – dr. Veron Zsolt divízióvezető 
� VFT – dr. Keszthelyi Gyula nyá. mk. ddtbk. 
 
IT-innovációk, adatvédelem, információbiztonság– vírus vs vírus – 
Moderátor: Mádi-Nátor Anett – Cyber Services Zrt.  
A pódiumbeszélgetés résztvevői: 
� NCSIRT – Szász Péter igazgató 
� T-Systems – Hlavaty Győző SOC vezető 
� NKE-KBKI – dr. Krasznay Csaba intézetvezető, egyetemi docens 
� ITBN – Keleti Arthur, az Informatikai Biztonság Napja alapítója 
 
Az egészségbiztonság aktuális kihívásai  
Moderátor: Vidor Eszter – VM.komm Kommunikációs Tanácsadó Iroda Kft. 
A pódiumbeszélgetés résztvevői: 
� Medicina 2000 – dr. Pásztélyi Zsolt elnök 
� NBF – dr. Pogány Gábor koordinátor 
� NKE – dr. Kóródi Gyula egyetemi tanár 
� OGYEI – dr. Szentiványi Mátyás főigazgató 
Összegzés 
Vidor Eszter – VM.komm Kommunikációs Tanácsadó Iroda Kft 
 
A rendezvény zárása  
Valenta László, dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy és Radványi Róbert 
 

Biztonságpiac 2020-2021 
 

2021. június 15-én a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége, a Magyar 
Rendészettudományi Társaság és a Biztonságpiac.hu immár nyolcadik alkalommal rendezte 
meg  a Biztonságpiac Konferencia és Kiállítást. A Konferencián ismételten jelen volt az 
állami és magánbiztonsági ágazat, valamint a védelmi ipar, mind az állami, mind pedig a civil 
szféra képviselői által.  

Ebben az évben egy új elemmel bővült az előadások sorozata. Az egészség-biztonság 
témakör keretein belül a szakma neves képviselői elemezték az elmúlt év igencsak rendkívüli 
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kihívásait. Emellett fontos szerepet kapott továbbá a hadi –és védelmi ipar, az IT- innovációk, 
adatvédelem, információbiztonság és a biztonságtechnika.  

Mind hazai, mind pedig Európából meghívott szakértők mutatták be a saját 
hazájukban elért eredményeket és fejlesztéseket, valamint hogy milyen jövőbeli célokat 
szeretnének teljesíteni. A rendezvényt az elmúlt évekhez hasonlóan kültéri programok is még 
színesebbé tették.  

A szektor képviselői, akár cégek, akár pedig magányszemélyek workshopok keretén 
belül mutatták be tevékenységüket, szolgáltatásaikat és termékeiket.  

Gyarmati Annamária s.k. 
        az Ifjúsági Tagozat társelnöke 

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

 
Forrás: https://honvedelem.hu/ 

Modern eszközök a VIII. Biztonságpiac konferencián és kiállításon 
Páncélozott szállítójárművek, kamerákkal szerelt drónok, a tűzoltók által használt spe-

ciális feszítővágók, a virtuális valóság kiképzésekben használt eszközei – ilyen és ehhez ha-
sonló biztonságtechnikai eszközök sokaságát vonultatta fel a nyolcadik alkalommal megren-
dezett Biztonságpiac Konferencia és Kiállítás, amelynek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
adott otthont. 

Az eseményen az állami- és magánbiztonsági ágazat képviselői elemezték az elmúlt 
időszak magán-, civil és közbiztonsággal kapcsolatos eseményeit, aktuális trendjeit és kilátá-
sait. A Biztonságpiac Konferencia és Kiállítást a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok 
Szövetsége, a biztonsagpiac.hu és a Magyar Rendészettudományi Társaság szervezte, hogy a 
biztonsággal kapcsolatos közös gondolkodásra invitálja az állami, magánbiztonsági és védel-
mi ipari szereplőket, sőt idén az egészségbiztonság területét is áttekintse.  

„A közrend és közbiztonság létrehozása össztársadalmi feladat” – foglalta össze a ren-
dezvény fontosságát Janza Frigyes nyugállományú rendőr vezérőrnagy. A Magyar Rendé-
szettudományi Társaság alapító főtitkára hozzátette: a rendőrség partnereivel, a magánbizton-
sági szereplőkkel és a polgárőrséggel szolgálja a közbiztonságot és szerencse, hogy tehetséges 
utánpótlásban sincs hiány. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem díszpolgára utóbbira példaként 
említette Gulyás Michelle-t, az NKE Rendészettudományi Kar hallgatóját, aki bronzérmet 
szerzett a hétvégi kairói öttusa világbajnokságon, amivel már biztosan olimpiai résztvevő. 
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Teszi mindezt úgy, hogy tanulmányait sem hanyagolja, ezen a területen is szép eredményeket 
ér el. 

A konferencián szót ejtettek a biztonságpiac kihívásairól az állami szegmensben. 
Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke leszögezte: a 
kutatás-fejlesztés-innováció nulladik lépése az, hogy a végén valamilyen társadalmi-gazdasági 
hasznosulásnak látszania kell, az egyetemek, kutatóhelyek és az ipar, piac együttműködésének 
hivatal általi elősegítése is ezt a célt szolgálja. Az elnök azt is elmondta, hogy az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium 2018-as alapítása óta évente 30 milliárd forint többletforrást 
kap a K+F+I tevékenység, amely idén már eléri a 182 milliárd forintot.  

A piaci és tudásszereplők együttműködését új intézményi struktúrák is segítik, ilyen 
például a Nemzeti Laboratórium 18 egységgel működő hálózata, amelynek egyik tagja a biz-
tonság tématerületén végez kutatásokat az NKE-n. Az újfajta biztonsági kihívásoknak egy 
újraformázott rendőri szervezet is igyekszik megfelelni, ennek eredményeként a 2010-ben 
nyilvántartott 470 ezer bűncselekmény tíz év alatt a harmadára esett vissza – ismertette Sipos 
Gyula rendőr vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos. Hozzátette: újra kellett gondolni a rendőr-
ség kommunikációját, amely ma intenzíven van jelen a közösségi médiában, honlapjuk a friss, 
gyors és pontos információkat szolgáltató police.hu fél év alatt 23 millió elérést produkált. 

Az új biztonsági technikákat az országvédelmi feladatok mellett a kritikus infrastruk-
túrákhoz is illeszteni kell, ezen dolgozik a Magyar Honvédség – emelte ki Somogyi János 
dandártábornok. A Magyar Honvédség Parancsnoksága Hadműveleti Csoportfőnökség cso-
portfőnöke beszélt arról is, hogy a pandémia alatti védekezési feladatokban 3400 katona vett 
részt, akik 150 incidenst kezeltek a rendőrökkel közös járőrszolgálatban. 1100 katona védi a 
határokat az illegális migrációval összefüggésben, ezer katona pedig különféle műveletekben 
vesz részt. 

Az új kihívásoknak megfelelően átalakították a katasztrófavédelem rendszerét, ma már 
2-3 és 30 perc közötti idő alatt érkeznek ki a tűzoltóegységek egy riasztási helyszínre, ez ko-
rábban 40 perc volt – számolt be Erdélyi Krisztián tűzoltó dandártábornok, az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató-helyettese. Hozzátette: az ország 3200 
településéből minden negyedikben van tűzoltó őrs. A főtiszt beszélt arról is, hogy amíg ko-
rábban 700-800 Celsius fokon égett egy lakás, a beépített háztartási eszközök miatt ez ma már 
1100-1200 fok is lehet, ami a biztonsági felszerelések fejlesztését is magával hozta. 

„A biztonság megteremtői nálunk tanulnak” – fogalmazott a konferencián Christián 
László rendőr ezredes. Az oktatási rektorhelyettes megfogalmazása szerint a közel hatezer 
hallgatóval rendelkező NKE „az együttműködés egyeteme”, amelyre idén 9412-en jelentkez-
tek, ami 30 százalékos növekedés tavalyhoz képest. A biztonsági képzések közül kiemelkedik 
Magyarország legnépszerűbb szakja, a biztonság- és védelempolitika szak, amelynek tavalyi 
bejutásai ponthatára 445 pont volt. A Rendészettudományi Karon is működik biztonsági szak-
irány, amelynek mesterképzése is elindult már négyszeres túljelentkezéssel.  

A biztonság terén nemcsak tudományos eredményeket, hanem kézzel megfogható 
termékek felmutatását is vállalta az Egyetemen működő Biztonsági Technológiák Nemzeti 
Laboratóriuma, amelynek segítségével megvalósulhat az a cél, amely szerint 2030-ra Ma-
gyarország Európa öt és a világ tíz legbiztonságosabb országa között legyen. A másfél milli-
árd forintos költségvetésű laborprojektben 50 fő dolgozik, a szakemberek az intézménybiz-
tonság, a településbiztonság és a határbiztonság kutatását végzik. A három alprojektet két 
horizontális kutatási terület fogja át. Az egyik a kiberbiztonság, amellyel kapcsolatban jelen-
tős a kutatási tapasztalat az NKE-n, a másik az 5G rendszer, amelyhez szervesen illeszthető a 
mesterséges intelligencia is – hangzott el a konferencián. 
 
Forrás: https://honvedelem.hu/ 
 



 14

„A NATO ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA”  
A NATO EGYNAPOS 2021-ES JÚNIUSI 

CSÚCSÉRTEKEZLETÉN ELHANGZOTTAK TÜKRÉBEN – 

ONLINE KONFERENCIA AUGUSZTUS 27-ÉN 

BUDAPESTEN 
 
Az online rendezvény programja: 

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

 

Előadások: 

1. Előadó: NAGY ZOLTÁN nagykövet, Magyarország Állandó Brüsszeli NATO Kép-
viseletének vezetője 

2. Előadó: KIS-BENEDEK JÓZSEF nyá. ezredes, c. egyetemi tanár, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia doktora 

3. Előadó: RAKHMEEV ANDREY ezredes, az Oroszországi Föderáció Nagykövetség-
ének katonai és légügyi attasé főhelyettese 
Tolmács: PALÁSTHY GYÖRGY Oroszország szakértő 

  

Zárszó:KOPASZ JENŐ, a konferencia narrátora 

 

Rendező-operatőr: PÁLOS LÁSZLÓ 

Producer: SZABÓ SÁNDOR, a GTTSZ főtitkára 

 

A rendezvény támogatója: 
Nemzeti Együttműködési Alap, Miniszterelnökség, Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 
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AZ ONLINE KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA 
 

 „A NATO és Oroszország kapcsolata” a NATO egynapos 2021-es júniusi 
csúcsértekezletén elhangzottak tükrében címmel online konferencia került megrendezésre e-
témában, különösen ismert szaktekintélyek, mint felkért előadók, nevezetesen: 
NAGY ZOLTÁN nagykövet, Magyarország Állandó Brüsszeli NATO Képviseletének vezetője, 
KIS-BENEDEK JÓZSEF ny. ezredes, c. egyetemi tanár, a MTA doktora, és 
az Oroszországi Föderáció Nagykövetségének katonai és légügyi attasé főhelyettese 
RAKHMEEV ANDREYezredes részvételével. 
 
 A magyar előadók – Nagy Zoltán és Kis-Benedek József – részletesen bemutatták és 
kifejtették a NATO történelmi szerepének magyar vonatkozásait, a jelenlegi világpolitikai 
helyzettel kapcsolatos magyar álláspontot, a NATO és Magyarország előtt álló új kihívásokra való 
reakciók, ill. a kapcsolatos teendők és az együttműködés feladatait. 
 
 Kiemelték, hogy a NATO történetében új fejezetet nyitottak az együttműködés és a saját 
védelem megerősítéséről. Alapvető egyetértés született a NATO 2030 program irányelveiről, 
melyben kiemelt szerepet kaptak az új technológiák, a mesterséges intelligencia, a kibertér és az 
űreszközök használata. Oroszország vonatkozásában a hibrid kihívásokkal, a befolyásolással, a 
dezinformációval szembeni rezisztencia megerősítéséről.  
 
 „Hallgattasson meg a másik fél is” gondolat jegyében, az Orosz Föderáció képviselője a 
NATO és Oroszország kapcsolatát, a NATO megalakulásától napjainkig időtávon ismertette, 
kiemelve, ill. elemezve a kapcsolatok jelenlegi állását, a megállapodások tartalmát és betartásának 
helyzetét orosz szemszögből nézve.    

        Kopasz Jenő ny. ddtbk. s.k. 
 a Tagozat társelnöke                                      

 
Az online konferenciáról készített videó-felvétel megtekinthető a Szövetség www.gttsz.hu 

honlapján. 

SZERVEZETI ÉLET 
AZ ÜGYVEZETŐ TITKÁRSÁG ÜLÉSE  

JANUÁR 7-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 2020. évi tevékenységéről és a 2021. 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 
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AZ ELNÖKSÉG ÜLÉSE  
JANUÁR 21-ÉN 

 
       A GTTSZ Elnöksége plenáris ülést tartott. 
 
Napirend volt: 

 Tájékoztató a GTTSZ jelenlegi helyzetéről és jövőbeni feladatairól 
 A 2021/I. féléves munkaprogram-javaslat elfogadása 

 
Valenta László elnök üdvözölte a megjelenteket. Tájékoztatást adott a Szövetség előtt álló 2021-

es év feladatairól.  
 
Szabó Sándor főtitkár röviden beszámolt a 2020. évi tevékenységről és a 2021/I. féléves 

munkaprogram-javaslatról. 
 
Az ülés résztvevői a tájékoztatóban elhangzottakat egyhangúlag elfogadták és felhatalmazást adtak 

a 2021/I. féléves munkaterv végrehajtására.  
 

Végezetül Valenta László elnök sok sikert kívánt. 
 

Valenta László s.k.    Szabó Sándor s.k. 
            elnök              főtitkár 

 

AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG  
ÍRÁSBELI ÖSSZEGZŐ ÜLÉSE ÁPRILIS 28-ÁN 

 

Hivatkozva a 102/2020. (IV.10.) Kormányrendelet – mely a veszélyhelyzet során a személy- 
és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szól, és mely jogsza-
bály hatálya kiterjed az egyesületekre is – 6.§ (1) bekezdése alapján a 2021. évi tavaszi EB ülés írásbe-
li egyeztetések lefolytatása után, személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevételé-
vel, az EB tagjai egyenként, majd írásban – az alábbiak szerint összegezve a véleményeket – 2021. 
április 28-án meghozták döntésüket.  

Az írásbeli EB ülés napirendje: 
"A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 
(PK-642)" című anyag megvizsgálása és jóváhagyása a GTTSZ Elnöksége felé történő terjesztésre. 
 
A GTTSZ Ellenőrző Bizottsága írásbeli egyeztetés útján ellenőrizte, megvizsgálta a Szövetség PK – 
642 számú nyomtatványban foglalt számviteli és közhasznúsági adatokat tartalmazó, a 2020. évi 
gazdálkodásról szóló 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 támo-
gatásáról 

‐ 2011. évi CLXXXI. tv. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő el-
járási 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, amelyeket pozitívan ítéli meg. 
A GTTSZ  a 2020. 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 Elnökségnek 
elfogadásra javasolja. 

Dobos Lászlóné s.k. 
GTTSZ Ellenőrző Bizottság elnöke 

 

A GTTSZ ÍRÁSBELI KÖZGYŰLÉSE MÁJUS 19-ÉN 
 

Jegyzőkönyv 
a Szavazatszámláló Bizottság 2021. május 19. napi üléséről 

 

Hivatkozva az 502/2020. (XI.16.) Kormányrendeletre, mely a veszélyhelyzet során a személy- 
és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről, 
valamint a 80/2021. (II.22.) Kormányrendeletre, mely a 2021. február 8. napjával kihirdetett 
veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szól, a 
Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége 2021. évi beszámoló közgyűlése írásbeli, 
elektronikus úton történő szavazat leadásával hozta meg döntését. Az e-mail útján lebonyolított 
szavazás határideje a mai napon 16.00.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 tag-
szervezeteinek létszáma: 82 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 te-

szik: 
a) A GTTSZ 2020. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót 53 igen, 0 nem  és 0 
tartózkodással elfogadták. 
b) A GTTSZ 2020. évi Közhasznúsági Jelentését 53 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadták. 
c) A GTTSZ Ellenőrző Bizottságának jelentését a 2020. évről 53 igen, 0 nem és 0 tartózkodással 
elfogadták. 

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. 

 
Elek Zsuzsanna s.k. a SZB elnöke 

Janzsó Antal s.k. SZB tag  
Pálos László s.k. SZB tag 
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AZ ELNÖKSÉG ÍRÁSBELI ÖSSZEGZŐ ÜLÉSE  
MÁJUS 20-ÁN 

 

A 2021. évi május 20-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 május 19-i írásbeli Közgyűlés által elfogadott, "A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 

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

Hivatkozva az 502/2020. (XI.16.) Kormányrendeletre, mely a veszélyhelyzet során a személy- 
és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről, 
valamint a 80/2021. (II.22.) Kormányrendeletre, mely a 2021. február 8. napjával kihirdetett 
veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szól, a 2021. 
évi beszámoló közgyűlés írásbeli, elektronikus úton történő szavazat leadásával hozta meg döntését, 
melyet a Szavazatszámláló Bizottság május 19. napi üléséről készült Jegyzőkönyv tartalmaz. 

A szövetség elnöke ezt követően az Elnökség tagjaival együtt - a részükre megküldött – a GTTSZ 
2020. évi egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete (PK-642) című – anyagokat 
áttanulmányozták és a 2021. május 20. 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 

 
AZ ÜGYVEZETŐ TITKÁRSÁG ÜLÉSE  

JÚNIUS 28-ÁN 
 
Az ügyvezető titkársági ülésen a Titkárság tagjai vettek részt. Az ügyvezető titkársági ülés 
határozatképes volt. 
Napirend volt: 
 Beszámoló a GTTSZ jelenlegi helyzetéről  
 Személyi javaslat a Jelölő Bizottság tagjaira 
     Előadó: Szabó Sándor főtitkár 
Az ülésen a főtitkár beszámolt a Szövetség 2021. I. félévi eddigi eredményeiről. 
A főtitkári beszámolót követően, az alábbi témákban születtek vélemények és fogalmazódtak meg 
javaslatok: 

- Az Ügyvezető Titkárság jónak értékelte a 2021. év eddig eltelt időszakának szakmai és gaz-
dálkodási tevékenységét, és felhatalmazta a főtitkárt, hogy erről a soron következő elnökségi 
ülésen adjon tájékoztatást. 

- Az Ügyvezető Titkárság tagjai részletesen és elismerően szóltak a közhasznúsági jelentés ala-
posságáról, konkrétságáról és nem utolsó sorban azokról a szakmai eredményekről, amelyek 
révén a 2020. év sikeresnek nevezhető. 

- Az Ügyvezető Titkárság az alábbi témákban foglalt állást: 



 19

a) Figyelemmel az őszi tisztújításra, szükségesnek tartja az Elnökség felé jelezni egy Je-
lölő Bizottság megválasztásának fontosságát. 
Javasolja a főtitkárnak, hogy az Elnökséget erről tájékoztassa, és kérje a 
felhatalmazást a Jelölő Bizottság összeállítására. 
Az Ügyvezető Titkárság elképzelhetőnek tartja a Jelölő Bizottság elnökévé Pálos 
László, tagjainak pedig Dr. Gyarmati Annamária és Dr. Miklós Imre megválasztását.  

A Jelölő Bizottság kinevezésére 2021. augusztus hónapjában kerüljön sor. 

b) Az Ügyvezető Titkárság úgy ítéli meg, hogy az őszi tisztújítás alkalmával maximum 7 
fő főtitkárhelyettes megválasztásra kerüljön sor, jól körülhatárolt feladatkör meghatá-
rozásával. 

Ezek lehetnek: 

 a főtitkár általános helyettese, 
 a régiós szervezetek összefogása, 
 az országos tagozatok koordinációja, 
 a kiemelt tagozatok koordinációja, 
 a szervezési (titkársági) feladatok ellátása, 
 a társadalmi és kormányzati kapcsolatok szervezése és 
 a Szövetség jogszabályi ügyeinek intézése. 

c) Az Ügyvezető Titkárság felvetésre érdemesnek tartja az elnökhelyettesek számának és 
személyének a feladatokhoz történő igazítását.  

d) A Szövetség rendelkezik a Fővárosi Törvényszék által elfogadott Alapszabállyal. Az 
Ügyvezető Titkárság úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi Alapszabály megérett bizonyos 
módosítások elkészítésére. Azt semmiképpen sem akarja, hogy az Alapszabály-
módosítás befolyásolja, vagy megnehezítse a Szövetség működését. Éppen ezért egy 
három fős csoportot bíz meg a főtitkár – Galambos Tamás, Dr. Gyarmati Annamária, 
Dr. Miklós Imre – a jövőbeni Alapszabály-módosítás előkészítési munkáival. Az így 
elkészült tervezetet jogszabályilag véleményezteti Dr. Soós Tibor főtitkárhelyettessel. 

 

Szabó Sándor s.k.                          Elek Zsuzsa s.k. 
GTTSZ főtitkára                                                     jegyzőkönyv vezető 

 
Szegner László s.k.     Janzsó Antal s.k. 

                    jegyzőkönyv hitelesítő                jegyzőkönyv hitelesítő 
 

AZ ELNÖKSÉG ÜLÉSE  
AUGUSZTUS 4-ÉN 

 
Az ülésen a GTTSZ elnökségének tagjai vettek részt (elnök, elnökhelyettesek, Ellenőrző Bizottság 
elnöke). Az elnökségi ülés határozatképes volt.  
 
Napirend volt: 

 A GTTSZ 2021. I. féléves időszaka tevékenységének értékelése és jelenlegi helyzete  
Az Elnökségi ülés résztvevői a véleményezésre, illetve egyetértésre megküldött anyagot 
megtárgyalta, elfogadta. 
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 Tájékoztatás a 2021. novemberi Tisztújító Közgyűlés előkészítésére és javaslat a Jelölő Bi-

zottság tagjaira 
Előadó: Szabó Sándor főtitkár volt 
Előterjesztette, hogy az Ügyvezető Titkárság a június 28-i ülésén a novemberi Tisztújító 
Közgyűlés Jelölő Bizottság elnökének Pálos László, tagjainak Dr. Gyarmati Annamária és Dr. 
Miklós Imre pártoló tagokat javasolja. A javaslatot az Elnökség egyhangúlag elfogadta és 
felhatalmazta a Jelölő Bizottságot, hogy munkáját kezdje meg. 

 
Az Elnökség az elhangzottakat egyhangúlag tudomásul vette, a Jelölő Bizottságot felkérte, hogy 
kezdje meg munkáját. Felkérte Valenta László elnököt, hogy 2021. novemberében a VI. Tisztújító 
Közgyűlést hívja össze. 

                                   Valenta László s.k. 
                                                                                 a GTTSZ elnöke    

 

HÍREK 
 

A SOSZ – GTTSZ KÖZÖTTI MEGBESZÉLÉS  
JANUÁR 20-ÁN 

 
Tárgy: Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSZ) – Gazdálkodási és Tudományos 
Társaságok Szövetsége (GTTSZ) közötti együttműködési megállapodás írásos szerződésének 
egyeztetése 
 
Időpont, helyszín: 2021. január 20., GTTSZ iroda 
 
Jelen vannak: 
SOSZ részéről: Virágh Lajos igazgató, Nagy József szervezetfejlesztési és képzési igazgató 
GTTSZ részéről: Szabó Sándor főtitkár, Bódis Tamás GTTSZ Sport és Egészséges Életmód 
Tagozatának elnöke 

 
Jelenlévők véglegesítették a két Társaság között létrejövő Együttműködési Megállapodás 

végső tartalmát. 
Egyeztették az aláírók és a kapcsolattartók személyeit. 
A GTTSZ képviselői jelezték, hogy az aláírók személyesen látogatnák meg a SOSZ-t, a 

hitelesítés céljából. 
Az időpont-egyeztetés érdekében a GTTSZ két dátum-javaslat megadását kéri, melyhez 

lehetőség szerint alkalmazkodna. Tervek szerint az együttműködési megállapodás aláírása 2021. 
február 27-ig megtörténne. 

A jelenlévők megállapodnak, hogy az aláírásig konkrét munkatervet állítanak össze, a 
tényleges közös munka elindítására. Ennek tartalmát e-mailben jeleznék egymás felé. 
 

                                                   Elek Zsuzsa s.k. 
GTTSZ főtitkárhelyettes,titkárságvezető 
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MEGINDULT AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS  
A GTTSZ ÉS A SOSZ KÖZÖTT 

 
A szakmai kapcsolatokban rejlő közös előnyök kiaknázása céljából idénmárciusban 

megállapodást kötött a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségeés a 
Sportegyesületek Országos Szövetsége. A dokumentum szerint – melyet a GTTSZ részéről 
Valenta László elnök és Szabó Sándor főtitkár, a SOSZ részéről Deutsch Tamás elnök és Virágh 
Lajos igazgató írt alá – a felek törekszenek megosztani egymással tapasztalataikat a sportolás és 
az egészséges életmód terjesztésével kapcsolatban. 

 
A SOSZ első félévi képzési programjában helyet kapott az önkormányzatok 

sporttámogatási lehetőségei című téma, melyhez előadót a GTTSZ Önkormányzati tagozatától 
kértek a képzés szervezői. 

 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagyhalász városának alpolgármestere, Lisovszki 

Róbert úr június 17-én videó előadást tartott településük jelentős sportéletéről a SOSZ érdeklődő 
sport-vezetőinek. A sokszínű, gyakorlatias bemutató és az abban tükröződő eredményesség 
általános tetszést aratott, melyhez fontos támogatást adott Orosz Károly Zsolt  polgármester úr. 

 
Nagy József, a SOSZ szervezetfejlesztési és képzési igazgatója levélben köszönte meg a 

jól összeállított tájékoztatót és a hasznos szakmai kérdések felvetését. 
 
Kép a rövidesen épülő kézilabda csarnokról 

 
 

       Nagy József s.k. 
 a SOSZ szervezetfejlesztési és képzési igazgatója    

 

A MURA RÉGIÓ ETT ÉS A GTTSZ KÖZÖTT LÉTREJÖTT 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  

SZEMÉLYES MEGERŐSÍTÉSE CÉLJÁBÓL  
SZERVEZETT MUNKAÉRTEKEZLET JÚLIUS 29-ÉN 

 
Helye: Nagykanizsa Hotel Kőnig 
 
 A COVID járvány miatt 2020 nyara óta csak levelezéssel és virtuális kapcsolattartással 
volt lehetőség a partnerséget szervezni, a két szervezet legfőbb vezetői személyes találkozására 
most nyílt lehetőség. A korábban elkészített és a testületek által jóváhagyott „Együttműködési 
Megállapodás” tartalmára vonatkozó cselekvési terv körvonalazása motiválta a résztvevőket. 
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 Az ETT részéről az Elnök, Társelnök és Igazgató, valamint a GTTSZ Főtitkár és 
Főtitkárhelyettes, Sporttagozati Elnök személyes találkozásával megerősítést nyert a korábbi 
írásos bemutatkozás a szervezetek alaptevékenységéről és szervezeti felépítéséről. 
  
 2020 folyamán történt kapcsolat felvételt követő időszakban megtalálták a szervezetek 
azokat a közös érdekeket, lehetőségeket, amelyek mentén a Dél Zalai térség, a horvátországi 
Muraköz települései számára a GTTSZ szellemi tőkéje és kapcsolat rendszere hasznossá tehető a 
vidék gazdasági fejlődése, népesség megtartó képessége számára.  
A rendezvény célja az együttműködés tartalmi elemeinek körvonalazása, közös projektek 
kidolgozására. 
 
 Szabó Sándor GTTSZ főtitkár tájékoztatta ETT elnököt az eddig végzett munkáról – 
különösen az Önkormányzati és a Sport tagozataik aktivitása terén. 
  
 Josip Grivec ETT elnök nagyra értékelte az elhangzottakat, egyetértett a 
kezdeményezésekkel, és javasolta, hogy a GTTSZ - mint magyar oldalon országos hatású civil 
szervezet – működjön közre a horvát oldal önkormányzati és gazdasági szereplőivel, hogy 
érvényesülhessenek a közös érdekek.  
 
 Szakterületek vonatkozásában: 

 sport területen az utánpótlás nevelés 
 kultúra és identitásőrzés 
 tudásbővítés, innováció 
 ipari fejlesztésekben (pályázati lehetőségekben) együttműködés 
 élelmiszer előállítás, feldolgozási érdekek segítése 
 megújuló energiák hasznosítása terén. 

 Az eszmecsere végére megegyezés született arról, hogy augusztus végére kidolgozásra 
kerüljenek a konkrét javaslatok. 
Preksen László ETT társelnök időpont egyeztetést kezdeményezett a következő találkozásra, 
Javaslat szerint 2021. augusztus 26-án lehet a programalkotó értekezlet. 
Josip Grivec a találkozásra Csáktornyai helyszínt javasolta, és a jelenlevőket meghívta.  
 

                                                  Dr. Nagy Árpád Dezsőné s.k. 
         ETT irodavezető 
 

XIV. KŐBÁNYAI RENDVÉDELMI NAPOK  
AUGUSZTUS 28-29-ÉN 

 
 A Budapest X. kerületében, Kőbányán augusztus 28 - 29-én,tizennegyedik alkalommal  
került  megrendezésre a  Rendvédelmi Napok eseménysorozata. 
 
 A rendezvény célja elsősorban az, hogy a mintegy 75.000 fős kerület lakossága, s további 
érdeklődők, közvetlen közelről megismerkedhessenek azon állami- és önkéntes szervezetek és 
munkatársaik tevékenységével, amelyek a lakosság nyugodt életkörülményeit, biztonságát szol-
gálják, s baj, veszély esetén segítséget nyújtanak. Így a látogatók találkozhatnak a katonákkal, 
rendőrökkel, tűzoltókkal,mentősökkel, a polgári védelem s az önkéntes járőrszolgálatok szakem-
bereivel, a büntetés-végrehajtás dolgozóival, vámosokkal, az önkormányzat vezetőivel, munkatár-
saival.  
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 A rendezvény célja továbbá olyan civil szervezetek bemutatkozásának biztosítása is, ame-
lyek szakmai, tudományos tevékenységükkel közvetlenül, vagy közvetve hozzájárulnak a lakos-
ság biztonságérzetének, -tudatának javításához. 
  
 A GTTSZ ötödik alkalommal jelent meg a rendezvényen.  
  
 Idei részvételünk során szerény mennyiségű nyomtatott anyaggal /többségében GTTSZ 
Hírlevél/ mutattuk be tevékenységünket, viszont a szervezésünkben megjelent, a Paks-II projektet 
ismertető kamion hatalmas sikert aratott! A projektet bemutató szakemberek elmondták, szinte 
egyedülálló érdeklődés kísérte munkájukat, kevés helyen volt ennyi érdeklődő! Az aktív látogatók 
nagyon sok, érdeklődést és bizonyos ismereteket mutató  - nemegyszer pontosítást igénylő - kér-
dést tettek fel. (Érdekességként jegyzem meg, hogy a második napon a 16.00 órai zárásnál ké-
nyelmetlen volt számukra kitessékelni a nagyszámú érdeklődőt!) 
 
 A kétnapos, családias rendezvényen a Szervező Bizottság megítélése szerint több mint 
négyezer fő vett részt annak ellenére, hogy a Kecskeméti Repülőnap Kőbányáról is számos érdek-
lődőt vonzott, továbbá a covid járvány miatt a terület bekerítésre került, s az oltási igazolvány 
nélkül érkezőketa polgárőrök eltanácsolták. 
 
 Fentiekre tekintettel a GTTSZ részvétele hasznosnak, tevékenységének lakosság által tör-
ténő megismertetése eredményesnek ítélhető. 
 
                            Kocsis László s.k. 
           okl. repülőmérnök ezredes, 
             GTTSZ Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozata 
 
 

ÖNKORMÁNYZATOKNAK SZÓLÓ 
PÁLYÁZATBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL 

 
A Belügyminisztérium 2021 januárjában pályázati kiírást tett közzé „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”.  
A GTTSZ Önkormányzati Tagozata – segítséget nyújtva a hozzá forduló települési 

önkormányzati Tagtársaknak – 8 pályázat elkészítésében vállalt szakmai közreműködést.  
Az Önkormányzati Tagozat munkáját öröm és siker kísérte: A Belügyminisztérium 2021. 

június 29-i pályázati döntésében mind a 8 pályázatot érvényesnek és nyertesnek hirdette ki, 
pályázó Önkormányzataink így közel 20 m Ft. vissza nem térítendő támogatást kaptak belterületi 
utak felújítására.  

A nyertes önkormányzatok: Abaújkér, Bikal, Cégénydányád, Demecser, Nagyecsed, Orfű, 
Rakamaz, Szászvár. 

A támogatásokból rendkívül rossz állapotú, önkormányzati tulajdonú utak fognak új 
burkolatot kapni. Tagtársaink tájékoztatása szerint a kivitelezéseket még az idén megkezdik és 
várhatóan be is fejezik.  

Gratulálunk a Nyerteseknek! 
 

                  Dr. Rudolf Róbert Márton s.k. 
                                                       a GTTSZ Önkormányzati Tagozatának elnöke 
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GRATULÁCIÓK 
 

Magyarország köztársasági elnöke a március 15-ei nemzeti ünnepünk alkalmából 
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT polgári tagozata kitüntetést adományozott GÓLYA PÁL 
úrnak, a GTTSZ Civil Tagozata elnöke, a békéscsabai Civil Szervezetek Szövetségének alapítója 
és vezetője részére, a Békés megyei civil közéletben vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként. 

Szívből gratulálunk Tagozati Elnök Úrnak! 
Varga Mihály pénzügyminiszter 2021. április 6-i hatállyal kinevezte a Magyar Állam-

kincstár élére BUGÁR CSABA urat, Szövetségünk elnökhelyettesét, aki az elmúlt 30 évben ko-
moly tapasztalatra tett szert, többek között a Diákhitel Központ Zrt. és az MFB Invest Zrt. vezér-
igazgatójaként is dolgozott. 

Szívből gratulálunk Elnök Úrnak! 
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem elismeréséül 2021. július 2-án gyémántokle-

velet adományozott JANZSÓ ANTAL főtitkárhelyettes úrnak, aki Kaposváron 1961. június 29. 
napján hatvan éve szerzett oklevele alapján közmegbecsülésre méltóan teljesítette hivatását. 

Szívből gratulálunk Főtitkárhelyettes Úrnak! 
Nemzetközi térben is kiemelkedő állampénzügyi kutatásaiért, a közigazgatás-tudományt 

gazdagító elméleti és gyakorlati területen végzett munkásságáért Magyary Zoltán Emlékérem 
kitüntetésben részesült DR. HABIL. LENTNER CSABA közgazdászprofesszor, Szövetségünk 
elnökhelyettese. 

A szakmai elismerés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi 
Tanulmányok Karának diplomaosztó ünnepségén került átadásra 2021. július 9-én. 
 Professzor Úrnak ezúton is gratulálunk a kitüntetéshez! 

 Örömmel értesültünk, hogy Ifjúsági Tagozatunk társelnöke,DR. GYARMATI 
ANNAMÁRIA LL.M.megszerezte másoddiplomáját a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Karán, compliance szakjogász képzésben. 

Szívből gratulálunk Tagozati Társelnök Asszonynak! 
 

Munkájukhoz további sok sikert, erőt és jó egészséget kívánunk! 
 

Szívből gratulálunk BEREGHSZÁSZY ANNÁNAK, Ifjúsági Tagozatunk önkéntes tag-
jának, aki – mint a Pécsi Tudományegyetem fizika szakos hallgatója – sikeres tanulmányi ösztön-
díjat nyert a franciaországi Université de Rennes 1 Egyetemre. 

Büszkék vagyunk arra, hogy ilyen fiatal tehetség is Szövetségünk munkáját erősíti. 
Tanulmányaihoz sok sikert kívánunk! 

 
 

ÚJ JOGI TAGOK 

 Semjénháza Község Önkormányzata 
 Sormás Község Önkormányzata 
 Több Mint Marketing Kft. 
 Újudvar Község Önkormányzata 

 
 
 
 
 
 























 

Politizáló emlékezet – egy kutatási terv vázlata 
Pók Attila 

 
Az elmúlt mintegy fél évtized során végzett kutatómunkám témája az 1989–90 utáni magyar emléke-
zetpolitika áttekintése kettős összehasonlításban: összevetve egyrészt az 1960–70-es évek magyaror-
szági múlt-értelmezési vitáival, másrészt pedig a II. világháború utáni időszakra vonatkozó nemzetközi 
horizontú kitekintéssel.1 Miért választottam ezt a témát? A vonatkozó általános szakirodalom igen 
gazdag, de tájékozódásom során úgy találtam, hogy ilyen összefoglalás még nem készült2.  
Első hipotézisként abból indultam ki, hogy míg 1945 után régiónk politikai programjai jövő-
irányultak voltak, a múltat „végképp eltörölve”, igen kevés „progresszív” hagyományt felvállalva 
sugározták a boldog jövő ígéretét, addig 1989 után a politikai programok dominánsan a múlt felé 
fordultak. Magyarországon 1956 hagyománya 1989. június 16-a után egy csillagórányi ideig közös 
platform lehetett valamennyi, a változtatásokat igénylő és felvállaló politikai csoportosulás számára, 
de az új nemzeti ünnepnapokról, az új címerről folytatott viták, 1992. október 23-ának a magyar 
történelem e fordulópontja emlékéhez méltatlan eseményei, Horthy Miklós újratemetése a múlt 
hatalmát éreztették. A jövő tervezését elhomályosították a múlt-értelmezés párthovatartozáshoz és 
ideológiai beállítottsághoz illeszkedő konfliktusai. Sorjáztak a nehezebbnél nehezebb kérdések: rossz 
álomként felejtsük el és kriminális devianciaként ítéljük el a magyar történelem feltételezett szerves 
folyamatából kiváló 1944. március 19. és 1990. április 8. közötti időszakot és a jelen szerves 
előzményének a Horthy-korszakot tekintsük vagy az 1945–48 közötti periódus hagyományaihoz 
lépjünk vissza? Mi a helye a republikánus hagyománynak, a magyar konzervativizmus és liberalizmus 
milyen eszmei öröksége vihető tovább, mi is adja a békés átalakulást lehetővé tevő tárgyalásokon részt 
vett ellenzéki politikai csoportok történeti legitimitását? A múlt és a történelem között persze nemcsak 
a politika ösvényei vezetnek, a tudomány már 1989 előtt elkezdte a modern kori magyar történelem 
folyamatosságainak és megszakítottságainak tárgyszerű, szakszerű vizsgálatát és a társadalom 
kollektív emlékezete sem tükrözte teljes mértékben a múltértelmezéssel kapcsolatos politikai 
konfliktusokat. 
Második kutatásihipotézisem szerint a nagy múltértelmezési narratívák gyakran elfedik a kisebb 
régiók, helyi közösségek, különböző társadalmi csoportok sajátos emlékezetét, múlt-felfogását és az 
ezzel nem számoló politika nemegyszer a joggal igényelt és kívánatos társadalmi kohézió erősítése 
helyett konfliktusokat mélyít vagy vált ki. A méltó hagyományok keresése az 1989–90 utáni 
Magyarországon tehát inkább a társadalmi-politikai konfliktusok mélyítését, mint a társadalmi kohézió 
fokozását eredményezte s innen a megértést kereső kutatói kérdés: hogyan állunk evvel tágabb 
összehasonlításban, segíti vagy gyengíti a lokális, regionális, nemzeti vagy ennél is tágabb közösségi 
kohéziót a múlt egyes eseményeinek és folyamatainak politikai és társadalmi mérlegelése? 

                                                           
1 Eddigi legfontosabb eredményeimet két kötetben publikáltam: Amúlt hatalma. Felsőbbfokú Tanulmányok 

Intézete Kőszeg (IASK). Savaria University Press, 2018. 262 p. Remembering and Forgetting Communism in 

Hungary. Studies on Collective Memory and Memory Politics in Context.The Institute of Advanced Studies 

Kőszeg(IASK) and The Institute of History. Research Centre for the Humanities of the Hungarian Academy 

of Sciences: Kőszeg-Budapest, 2017. 336 p. Ez az írás az e könyvekben kifejtett témákat megalapozó 

legfontosabb elméleti-módszertani megfontolásokat összegzi. Korábbi összefoglalóm: Pók Attila: A múlt 

hatalma. Magyar Tudomány, 2016/6.644-650.p. Legújabban a Vasi Szemle 2021 őszén megjelenő számában. 
2 Itt csak a számomra legfontosabb szerzőkre utalok, akik munkáikban gazdag irodalomjegyzékeket 

közölnek: Helmut Altrichter, Jan és Aleida Assmann, Stefan Berger, Berend T. Iván, Claudio Fogu, Csepeli 

György, Ulf Engel, Glatz Ferenc, Gyáni Gábor, Maurice Halbwachs, Frank Hadler, Hunyady György, 

Horváth Zsolt, Wolf Kansteiner, László János, Richard N. Lebow, David Loventhal, Juan J. Linz, Matthias 

Middell, Bill Niven, Rév István, Jörn Rüsen, Alfred Stepan, Szarka László, Vladimir Tismaneanu, Zvetan 

Todorov, Maria Todorova, Trencsényi Balázs, Stefan Troebst, Catherine Verdery, Eil Zaretzky, 
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E nagy kérdés megválaszolása elméleti mérlegelést és jól csiszolt fogalomrendszert feltételez (hiszen 
ez a történész legfontosabb szerszáma), ezért a jelen és a múlt közötti viszony meghatározó 
funkcionális elemeit az elvégzendő összehasonlításhoz a következőképpen csoportosítottam: 
A múlt „megkívánásának” (Loventhal szóhasználatával:3 wanting the past) különböző módjai: 
legitimáció keresése, határozott önkritika (Németország, Japán); határozatlan, bizonytalan, tétova 
önkritika (Ausztria, Franciaország), megbékélés keresése (Dél-Afrika, Spanyolország), áldozatszerep 
bizonyítása (Lengyelország), lobbyerő növelése (közép-európai együttműködés), visszamenőleges 
igazságszolgáltatás, megtorlás, kárpótlás, jóvátétel (mending past wrongs, Wiedergutmachung), 
nosztalgia, aranykorkeresés, önfényezés. 
A múlt megismerésére irányuló különböző cél és módszerű tevékenységek: tudomány, infotainment, 
emlékezet, tárgyi emlékek. 
A múlt instrumentalizálása, a jelen és jövő politikai, társadalmi célokhoz kapcsolódó felhasználása: 
szimbólumok, ünnepek, érdemek és történetértelmezés törvénybe foglalása, retorika,4 jelentésekkel 
terhelt szavak használata (genocídium, népvándorlás, fasiszta, kommunista értékelő jelzőként elemzés 
helyett), fizikai környezet átalakítása, vereségek átstilizálása, kommercializással relativizálás (a 
normalitás keresése, horror helyett humor moralizálás helyett – kérdés, hogy hol kezdődik a 
relativizálás az emlékeztetés helyett). 
A jelen-múlt viszony egy másik lehetséges megközelítése a múltvizsgálatot, emlékezetpolitikát 
előtérbe állító szituációk vizsgálata: 
I. politikai változások, kisebb-nagyobb válsághelyzetek 
II. kulturális-tudományos események 
 
A jelen-múlt viszony e kettős megközelítését alkalmazva tehát hat tipikus esetünk van: 
--- politikai változások, kisebb vagy súlyos politikai válságok vezetnek a múlthoz forduláshoz: 
megkívánásához és/vagy, kutatásának ösztönzéshez és/vagy politikai célzatú megváltoztatásának 
igényéhez 
---kulturális-tudományos művek, teljesítmények fordítják a múlt felé a társadalom figyelmét, 
ösztönözhetnek kutatásokat, formálhatják a jelen múltképét. 
 
A kutatás jelenlegi fázisában esettanulmányokat gyűjtök és teszek kísérletet elemzésükre a világ 
minden részéből, hiszen az elmúlt egy-két évtized esztendő során drámai erővel kerültek politikai 
viták előterébe évszázadokkal ezelőtt események politikai mondanivalót hordozó újraértékelései 
valamennyi kontinensen. Itt most példaként csak a folyamat egyik első állomására utalok, a múltra 
vonatkozó törvénykezésre. Erre talán a legösszetettebb, legérdekesebb példát Franciaországból 
hozhatjuk. Világszerte nagy feltűnést keltett, amikor Franciaország Európában elsőként 1990. július 
13.-án önálló törvénybe foglalta a holocaust- tagadás büntethetőségét (Gayssot Act). Egy 2001. január 
29.-i törvény genocídiumként ismerte el az 1915. évi örmény népirtást Törökországban, sőt 2006-ban 
büntetendőnek minősítették e genocídium tagadását. A 2001. május 21.-i, Christine Taubira nevéhez 
fűződő törvény a rabszolgaságot és a rabszolga-kereskedelmet az emberiség elleni bűntettnek 
minősítette. Ugyanakkor a 2005. február 23.-i gyarmatosítással kapcsolatos francia törvény elismeri a 
gyarmatosítás pozitív szerepét, sőt 4. paragrafusa előírja, hogy a francia oktatási intézmények ilyen, 
pozitív értékelést adva oktassák ezt a témát. E törvények körül rendkívül éles vita bontakozott ki 
Franciaországban, az alkotmánybíróság már 2005 januárjában ajánlásként állást foglalt arról, hogy a 
törvények csak kötelezettségeket és jogokat rögzítsenek ilyen értékelések helyett. 2006-ban a vitában 
felmerült az a sajátos érv is, hogy ha a francia törvényhozás elítélheti a török történelem egy 

                                                           

3 David Loventhal: The Past Is A Foreign Country. Cambridge University Press, 1985. XXVII. 489 p. Revised 

edition: Cambridge University Press, 2005.680 p. 

4 Különösen fontosak Kosseleck gondolatai az értéktartalmú és értékmentes összehasonlításokról. Fő példái: 

hellén-barbár, keresztény-pogány, ember-nem ember vs. férfi-nő, felnőtt-gyermek. Koselleck, Reinhart 

(1997): Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája. Jószöveg Műhely, Budapest (első 

megjelenés: Zur historisch-politischen Semantik asymmetrischer Gegenbegriffe. In: Weinrich, Harald Hrsg.: 

Positionen der Negativitat. München, 1975, 65–104.p.) 
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eseményét, akkor ezt a török törvényhozás is megtehetné a francia történelem egy eseményével, így 
például az algériai háború során elkövetett szörnyű kegyetlenkedések kapcsán. 
 
A múlttól a történetekig, a történelemig vezető úton a történész nincs egymagában. Mindig találkozni 
fog ott politikusokkal, jogászokkal, írókkal, művészekkel, papokkal, különböző szinteken oktatókkal 
és vélt vagy valós igazukat kereső nem történész polgárokkal. Ők is a múlt hatalmával néznek szembe 
és ők is hoznak fel érveket tényleges vagy vélt igazuk védelmében. Súlyos konfliktusforrás lehet 
azonban a szerepek tudatos vagy szituációkból adódó felcserélése: a politikus ne történészként, hanem 
politikusként, álláspontjáért politikai felelősséget vállalva képviselje álláspontját. Ugyanakkor hasznos 
lehet, ha politikailag indokoltnak látszó kutatásokat kezdeményez és van ereje, türelme tudomásul 
venni annak eredményeit. A történész pedig legyen tudatában annak, hogy munkáját szakmailag a 
szakmai közösség értékeli, de sikerét vagy kudarcát (és ez nem pozicionálisan értendő) befolyásolja 
az, hogy mennyire érzékeli társadalmi-politikai közege hullámzásait vagy rezdüléseit.    
Az egyik tanulság ezért most csak a szerénységre intés lehet szakmánk számára: ne higgyük, hogy a 
történészek munkája formálja leginkább a társadalom múltképét. A másik tanulság viszont a múlt nem 
történész értelmezői számára az lehet, hogy a funkcionális, instrumentalizált múlthasználat csak 
kreatív, tartalmas jövőképekhez illeszkedve segítheti a mindannyiunk számára oly fontos társadalmi 
kohézió kialakítását és stabilizálását. 
A témakörről készülő könyvem ezeket a gondolatokat szeretné gazdag forrásanyagra építve kifejteni.  
 

Hatékony és gyors az e-kereskedelmi kis értékű küldemények 
vámkezelése 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatója a 2021. július 1-jével alkalmazandó új 
vámjogszabályi rendelkezésekkel kapcsolatban 

 
 
2021. június 30-ig az Európai Unión kívülről érkező, 22 euró értéket meg nem haladó, jellemzően e-
kereskedelemben vásárolt küldemények vám- és áfamentesen voltak behozhatók az Európai Unióba. A 
vám- és áfamentesség egyes becslések szerint évi 7 milliárd euró költségvetési bevételkiesést okozott a 
tagállamoknak. Az Európai Unió ezért átfogó reformot indított az import áfa tekintetében, amely fél-
éves halasztást követően, 2021. július 1-jével került bevezetésre. 
 
A 2021. július 1-jétől életbe lépett európai uniós szabályozás leglényegesebb eleme, hogy a 22 eurót 
meg nem haladó értékű küldeményekimport áfa mentessége megszűnt. A fizetési kötelezettség követ-
keztében valamennyi küldeményre vám-árunyilatkozat benyújtása vált szükségessé, ehhez az uniós 
vámjogszabályokban létrehoztak egy új formátumú, csökkentett adattartalmú vám-árunyilatkozatot a 
150 eurót meg nem haladó értékű (ún. kis értékű) árukra. Ezen kis értékű áruk vámmentessége (bizo-
nyos kivételekkel, pl. jövedéki termékek) továbbra is érvényben marad.  
 
Az új szabályozás alapján esedékessé váló áfa beszedése hatalmas kihívást jelent, így az import áfa 
bejelentésére és megfizetésére két egyszerűsítési lehetőséget dolgozott ki az Európai Bizottság. A 
harmadik országból importált kis értékű termékekre kidolgozásra került egy új, speciális áfabeszedési 
séma, az import egyablakos rendszer (Import One Stop Shop – IOSS), melyben az értékesítést végző 
online platformok kapnak kiemelt szerepet, és melynek alkalmazásakor az import áfa a termék megvá-
sárlásával egyidejűleg, a vételárral együtt kerül megfizetésre. Amennyiben ezt a platform nem alkal-
mazza, egy másik könnyítés, az ún. különös szabályozás (Special Arrangement – SA) használható, 
ahol jellemzően a küldeményt szállító és kézbesítő postai vagy gyorspostai szolgáltató szedi be az áfát 
a küldemény kézbesítésekor. Amennyiben egyik egyszerűsítést sem alkalmazzák, akkor a jelenlegi 
gyakorlatnak megfelelően történik az áfafizetés, vagyis azt az importőr saját maga fizeti meg a vámke-
zeléskor (vagy import áfa önadózói engedély birtokában lévő gazdálkodók esetén az áfa bevallásakor). 
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A korábbihoz képest jelentős mennyiségű vám-árunyilatkozatok feldolgozása céljára a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal kifejlesztette és 2021. július 1-jével éles üzembe állította az eVÁM rendszert, amely az 
elmúlt évek legjelentősebb vámszakmai rendszerfejlesztését jelentette. 
 
Az eVÁM-ba a postai szolgáltatók és egyéb gazdálkodók rendszer-rendszer kapcsolaton, míg a termé-
szetes személyek egy webes felületen tudják beküldeni a vám-árunyilatkozatot. Az új rendszer beveze-
tését követő első két hétben az általa feldolgozott vám-árunyilatkozatok száma meghaladta az előző 
évben bejelentett összes import vám-árunyilatkozatok darabszámát. A rendszer stabilan, megbízhatóan 
működik. Az említett kéthetes időszakban a küldemények 97 százalékaa bevezetett reformmal érintett 
22 EUR-t meg nem haladó értékű küldemény volt.  
 
Az előzetes várakozásokkal összhangban a legtöbb, Hazánkban vámkezelt küldemény esetében (kb. 
90%) az általános forgalmi adó már az értékesítéskor beszedésre került, azt az IOSS-ben regisztrált 
adózó utólag vallja be és fizeti meg. Egyéb esetekben (kb. 10%) a vámkezelést indítványozó 
(gyors)postai szolgáltató SA keretén belül (vagy önadózói engedély birtokában) utólag rendezi az áfát. 
Minimális esetszámban a természetes személy az eVÁM web alkalmazásban fizeti meg az áfát. Mind-
ezek eredményeként a korábbiakban is jelzett időszak alatt a vámkezeléskor befizetett, illetve utólag 
bevallandó/fizetendő általános forgalmi adó összege meghaladta a 150 millió forintot. 
 
A NAV által fejlesztett eVÁM és a magyar vámhatóság tevékenysége megfelelően támogatja Hazánk 
regionális elosztóközponti szerepét is: az elfogadott vám-árunyilatkozatok 89%-ban olyan, a Kínai 
Népköztársaságból importált szállítmányokra vonatkozónak, amelyek rendeltetési helye – bár vámke-
zelésüket és ellenőrzésüket a magyar vámhatóság végzi – más EU-s tagország. 
 

Ipar 4.0 kibontakozása és az IoT hódítása 
Bereghszászy Anna,  

a Pécsi Tudományegyetem fizika szakos hallgatója, 
a GTTSZ Ifjúsági Tagozatának önkéntes tagja 

 
 Ahogyan változik a világ, úgy vezethető vissza minden következmény egyetlen pontba. Ahhoz, hogy 
megértsük a mai kor találmányait, vissza kell utaznunk egy kicsit a múltba.  
 
Az ember mindig szeretett új eszközöket gyártani, és mindig fejlődött, ám mégis megszabunk bizo-
nyos határokat, ahonnan egy újabb korszakot számítunk. Mostani értekezésünk szempontjából első 
ilyen volt az 1700-as évek vége és 1800-as évek eleje közötti időszakban a víz- és gőzhajtás. Aztán 
jött a 20. század végével a villamosenergia felhasználása, majd ezt követte a digitalizáció időszaka, a 
harmadik ipari forradalom. Ezzel már nagyon közel vagyunk a jelenhez- hiszen az elmúlt években az 
IoT rendszerek használatával kibontakozott az ipar 4.0 néven ismert időszak. 
 
 Az IoT forradalmisága az egyszerűségében rejlik. Összekapcsolja a fizikai és digitális tartalmat, és 
akár valós idejű hozzáférést biztosít a világ bármely két pontja között. Habár az élet sok aspektusában 
használunk már kifejlett IoT eszközöket és megoldásokat, még közel sem járunk az Industry 4.0 végső 
eredményéhez. A mai rendszereink általában egy sémára épülnek fel. Az IoT device összegyűjti az 
adatot, és egy hubon vagy gatewayen keresztül átadja az információt egy rendszernek.  
 
Ezzel a technikával bármit beintegrálhatunk akár a saját otthonunkba is, ezzel okossá téve azt.  
Az IoT, azaz Internet of Things egy kicsit megfoghatatlan, sok mindenbe belekaroló fogalom. 
 
Legnagyobb előnyei közé tartozik, hogy emberi munkaerőt tud kiváltani, ezzel költséghatékonnyá és 
valamilyen szinten pontosabbá téve az üzleti tevékenységet. Ezzel egyidejűleg több információt va-
gyunk képesek kinyerni az eszközeinkből, ezeket az információkat pedig bármikor bárhonnan elérhe-
tővé tehetjük.  
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Ahogy az elmúlt idők ipari forradalmaiban is csak később lehetett egyértelmű következtetéseket le-
vonni, úgy ma is csak spekulációk léteznek ezen szektor térhódításának nagyságára. Az biztos, hogy 
ma már mindent szeretünk a modernség jegyében felhőben tárolni, illetve internet alapú szervereken. 
Mindezek miatt a kiberg biztonság a másik hatalmas felfelé ívelő technológia, amire több szükség van, 
mint elsőre gondolnánk. De mi a baj az IoT eszközökkel? A rendszer biztonsága a csatlakoztatott esz-
közök számával és azok információ szolgáltatásával fordítottan arányosan nő, nincsen jelenleg olyan 
optimalizálási megoldás, ami ezen segíthetne, a rendszer és eszközök közötti szoros kapcsolat miatt 
elég egy támadási felületet találni. Ha a rendszerben hiba lép fel, akkor az egy potenciális veszélyfor-
rás a csatlakoztatott eszközökre nézve is, ezzel egy cég akár millió dollárokat veszíthet. 
 
Ugyanilyen kétes pont az adatok védelme is, ami a jelen kor problémája. Ennek egyik vezetője az 
OpenCV, ami habár technológiai szempontból hatalmas dolog, hiszen segítségével egy rendszer képes 
konkrét személyeket vagy tárgyakat azonosítani, nem feltétlen fér bele a GDPR-ba. De hasonló jelen-
ség figyelhető meg a biological/eco counter tevékenységekkel is, amivel zsúfoltsági statisztikákat ké-
szítenek kamerák és érzékelelők segítségével.  
 
De mindezt áthelyezve környezetvédelemi vonalra, az intelligens rendszerekkel rengeteg energiát lehet 
megtakarítani. Például, ha az érzékelők tovább küldik egy szobában lévők számát a rendszernek, akkor 
az ennek fényében állíthatja be a hőmérsékletet, vagy kapcsolhatja ki a termosztátot, ha kiürült a szo-
ba. Ugyanígy fel lehet használni ezt öntözőrendszerek, lámpák, kijáratok/bejáratok.. esetében is, amit 
bármikor be lehet programozni egy okos rendszer-komplexumba.  
 
Források: TechTarget, Epicor, 
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a vállalkozás, a gazdaság, a gazdálkodás (ipar, pénzművelet,  

kereskedelem, szolgáltatás, közhivatal) területein tevékenykedő 
közgazdasági, pénzügyi, gazdasági, műszaki szakemberek és 
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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 éstájékoztatásnak,  

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

kapcsolatos nemzetközi tevékenységnek elősegítése. 
 

A GTTSZ közhasznú,országos non-profit szervezet, ezért 
rendezvényeineklátogatottságát a szakemberek részére  

részvételi díj nélkülteszi 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,  
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