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„HOGYAN TOVÁBB MAGYARORSZÁG  
AZ EURÓPAI UNIÓBAN,  

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

 
Százötvenegyedik előadás:  

„A magyar gazdaság és államháztartás a 2021. év végén,  
jövő évi kilátások” 

A GTTSZ Gazdasági és Külgazdasági Tagozatának online konferenciája 
(2021. december 20., Budapest) 

 
Az online rendezvény programja: 

Megnyitó: VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke 

 

Moderátor: DR. TÓTH GERGELY főiskolai tanár, a GTTSZ Gazdasági és Külgazdasági Tagozatának elnöke 

 

Előadások: 

“Gazdasági helyzetkép – Covid után, Covid előtt? Válságkezelés és újraindítás” 

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

“Makrogazdasági helyzetkép és kilátások” 

Előadó:DR. PARRAGH BIANKA, Monetáris Tanács tagja, MNB, a GTTSZ elnökhelyettese 

 

Felkért hozzászólók: 

PROF. DR. habil. LAZÁNYI KORNÉLIA egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, a GTTSZ Ifjúsági Tagozatának 
elnöke 

GALAMBOS TAMÁS ügyvezető, HILAL Central Europe Kft., a GTTSZ főtitkárhelyettese 

DR. POKÓ DIÁNA ügyvéd, a GTTSZ Gazdasági és Külgazdasági Tagozatának társelnöke 

 

Zárszó: DR. TÓTH GERGELY 

 
A rendezvény támogatója: 

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

 
 

AZ ONLINE KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA 
 

 A 2021-es év végén hagyományosan megrendezésre került a GTTSZ évzáró konferenciája. A 
rendezvény a COVID helyzetre való tekintettel szűk közönség előtt zajlott. Az előadók az előző évhez hasonlóan 
a magyar gazdasági élet ismert szereplői voltak. Dr. habil Parragh Bianka az MNB Monetáris Tanácsának tagja, 
a GTTSZ elnökhelyettese, illetve Professzor Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Költségvetési Tanács elnöke, a 
GTTSZ elnökhelyettese osztották meg a gazdasági helyzettel, a kilátásokkal kapcsolatos elemzéseiket. 
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 A tavalyi év végén optimizmussal tekintettünk előre a 2022-es évre. A pandémia lecsengőben volt, a 
világgazdaság – benne a magyar gazdasággal – jellemzően ledolgozta a járványidőszak legsötétebb időszakának 
gazdasági traumáit, a felépülés folyamatosnak tűnt. Alig több, mint fél évvel az előadások után, azonban 
megállapítható, hogy az orosz-ukrán háború februári teljesen váratlan kitörése alapjaiban írta át a gazdasági 
kilátásokkal kapcsolatos prognózisokat és évtizedek óta nem tapasztalt bizonytalanságot hozott a világra. A 
reálgazdaságba több csatornán keresztül villámgyorsan begyűrűződő negatív hatások szerte a világban jelentős 
kihívások elé állították a fiskális és a monetáris politika irányítóit.  
 
 A két előadás prognózisait egy csapásra erodálta a háború. A legtöbb makrogazdasági mutató esetében 
gyors és súlyos lenyomatai lettek a háborúnak. A kialakult energiaválság jelentősen átírta például a gazdasági 
növekedésre vagy az inflációra vonatkozó várakozásokat. A fogyasztói árak növekedési üteme évtizedek óta 
nem látott mértéket öltött a világban. Az Egyesült Államokban közel 40 éves, Magyarországon pedig 25 éves 
csúcsra ugrott a drágulás mértéke.  
 
 „Gazdasági helyzetkép – Covid után, Covid előtt? Válságkezelés és újraindítás” Dr. Kovács 
Árpád egyetemi tanár, a Költségvetési Tanács elnöke. 
Kovács Árpád előadásában ismertette, illetve összehasonlította az EU és Magyarország viszonylatában a 2020-
2021-es időszak makrogazdasági folyamatait. Megállapításra került, hogy hazánk Európa egyik leggyorsabb 
helyreállását mutató gazdaságai közé tartozik. A munkahelyeket a járvány időszaka alatt is sikerült megvédeni, a 
rendszerváltás óta nem dolgoztak ennyien Magyarországon. Az államadósság-ráta a dinamikus felfutás után 
mérsékelt csökkentést mutatott. Az államháztatás-hiánya várhatóan 2021-2022-es időszaktól fog érdemben 
javulni. Elnök Úr előadásának zárásaként világkereskedelmi kitekintést is tett. E szerint a súlypontváltás 
folytatódik a világgazdaságban: az E7 országok (Kína, India, Brazília, Oroszország, Indonézia, Mexikó, 
Törökország) gazdasági súlya duplája lesz a G7 országokénak 2050-re. Természetesen ezeket a várakozásokat is 
jelentősen átrajzolhatja a háború.  
 
 „Makrogazdasági helyzetkép és kilátások” Dr. Parragh Bianka, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris 
Tanácsának tagja. 
Parragh Bianka előadásában is hasonló makrogazdasági megállapításokat tett, mint Kovács Árpád. Előadása 
azonban főleg a monetáris politikai intézkedésekre, az MNB válságkezelésének eredményeinek ismertetésére 
fókuszált. A monetáris politika középpontjában lévő inflációs folyamatok esetében tavaly év végén már a 
tetőzést várta az MNB. Az idei, 2022-es évre pedig már csökkenő 4,7-5,1% közötti átlagos fogyasztói ár 
növekedéssel számolt. Ezeket a várakozásokat a választások előtt végrehajtott fiskális politikai intézkedések (pl. 
SZJA visszatérítés), illetve a háború súlyos következményei alapjaiban írták át.  
 
 Az előadásokat követően a hallgatóságnak lehetősége volt hozzászólni az elhangzottakhoz, kérdést 
feltenni az előadókhoz.  
         Dr. Tóth Gergely Ph.D. s.k. 
                                                                                       a Tagozat elnöke  
 

A konferenciáról készített videó-felvétel és az előadások prezentációi megtekinthetőek a Szövetség 
www.gttsz.hu honlapján. 
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Százötvenkettedik előadás és vita:  
„A digitális világ kihívásai a XXI. században” 

A GTTSZ Felsőoktatási Tagozatának konferenciája 
(2022. március 24., Óbudai Egyetem, Budapest) 

 
A rendezvény programja: 
Megnyitó: 
JANZSÓ ANTAL, a GTTSZ főtitkárhelyettese, Felsőoktatási Tagozatának elnöke, a rendezvény levezető 
elnöke 
 
Előadások: 
“Az ember-robot együttműködés és a technostressz” 
Előadó: PROF. DR. habil. LAZÁNYI KORNÉLIA Ph.D. egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Neumann János 
Informatikai Kar, a GTTSZ Ifjúsági Tagozatának elnöke 
 
“Digitális oktatás: az átállás tapasztalatai” 
Előadó: SZIKORA PÉTER Ph.D., a Társadalom, Informatika és Gazdaság Kutatócsoport vezetője, Óbudai 
Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar 
 
“A digitális világ jogi aspektusai” 
Előadó: DR. POKÓ DIÁNA ügyvéd, dr. Réder Ügyvédi Iroda, a GTTSZ Gazdasági és Külgazdasági 
Tagozatának társelnöke 
 
“Digitális kompetencia és biztonságtudatosság a fenntarthatóság szemszögéből” 
Előadó: NYIKES ZOLTÁN Ph.D., Milton Friedman Egyetem 
 
“A digitalis világ és a kriptopénz kapcsolata a XXI. században” 
Előadó: BÁLINT KRISZTIÁN, Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar 
 
“Az információmenedzsment szerepe a családi vállalkozások működésében” 
Előadó: KATONA FERENC Ph.D., a Kis- és középvállalkozások kutatása, fejlesztése tudományos műhely 
vezetője, Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar 
 
“Az analóg EMBER a digitális társadalomban” 
Előadó: TICK ANDREA Ph.D. habil, a Kollaboratív tudásplatform kutatócsoport vezetője, Óbudai Egyetem, 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
 
Zárszó: 
SZIKORA PÉTER Ph.D.  

A rendezvény támogatója: 
Nemzeti Együttműködési Alap, Miniszterelnökség, Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 

 
 

A rendezvény közreműködője: 
Óbudai Egyetem, Társadalom, Informatika és Gazdaság Kutatócsoport (TIG) 

 
Forrás: https://infovilag.hu/digitalis-vilag-digitalis-jovo/ 
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A KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA 
 

 Magyarország felismerte a digitális átalakulás szükségességét. A Kormány széles körű partnerségre 
törekszik az Európai Unióval, a hazai gazdasági szereplők, a civil szervezetek, az oktatási- és kutatási, valamint 
az állami szervek képviselőivel, hogy a potenciális szinergiák kihasználhatók legyenek az ország digitális 
jólétének javulásához. 
 
 A Nemzeti Digitális Stratégia 2021-2030 jövőképével, átfogó céljaival való maximális azonosulás 
fejeződik ki a GTTSZ Felsőoktatási Tagozata és az Óbudai Egyetem Társadalom, Informatika és Gazdaság 
Kutatócsoport /TIG/  közreműködésével, a "Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban, a globális 
világban?" című előadás- és vitasorozat keretében " A digitális világ kihívásai a XXI. században" témában 
2022.03.24-én megtartott konferencián. 
 
 A szervezők és lebonyolítók - kiemelve Prof. Dr.habil Lazányi Kornélia Ph.D. egyetemi tanár 
tevékenységét- a teljesség igénye nélkül fontos területek, pl.: oktatás, jog, humán erőforrás több nézőpontból, 
kriptopénz, az informatikai biztonság- eredményeit és gondjait bemutató előadásokat hoztak a konferenciára. 
 
 Az előadók tárgyilagosan,érdekesen és szemléletesen, az elméleti tételeket gyakorlati példákkal 
alátámasztva fejtették ki véleményüket a választott témában. Az elhangzottak új ismereteket adtak, új 
nézőpontokra hívták fel a figyelmet, szemléletet formáltak. 
 
 A 83 fős hallgatóság /tanárok, hallgatók, gyakorlati szakemberek/ érdeklődése és figyelme végig 
töretlen volt. 
 
 A konzultációs kérdések őszinte kíváncsiságot és cselekvő hozzáállást tükröztek. Érezhető volt a témák 
fölötti felelős gondolkodás, mely kutatási, kutatói potenciállá erősödhet. A tapasztaltak alapján állítható, hogy a 
konferencia elérte célját. 
 
 A NDS gyakorlati megvalósítása terén az Óbudai Egyetem biztosan jó úton jár. A GTTSZ - az 
egyetemmel kötött megállapodás szellemében- a jövőben is szívesen működik együtt hasonló rendezvények 
szervezésében, lebonyolításában. 
         Janzsó Antal s.k.   
                                                                       a GTTSZ főtitkárhelyettese,   
                                                                                                   Felsőoktatási Tagozatának elnöke  
 

A konferenciáról készített videó-felvétel és az előadások prezentációi megtekinthetőek a Szövetség 
www.gttsz.hu honlapján. 

 

A 2021. SZEPTEMBERI HÍRLEVÉL 
MEGJELENÉSE ÓTA ELTELT IDŐSZAK 

EGYÉB KONFERENCIÁI 
 

A „MINDENNAPI PÉNZÜGYEINK” SORON KÖVETKEZŐ 

KONFERENCIÁJA 2021. OKTÓBER 11-ÉN, SZOLNOKON 
 
A konferencia helyszíne: 
Szolnoki Szakképzési Centrum, Aula 
 
A rendezvény programja: 
Köszöntő: JANZSÓ ANTAL főtitkárhelyettes, GTTSZ 
 
Megnyitó: KALMÁR ANDREA főigazgató, SZSZC 
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Előadások 
„Pénzügyi tudatosság” 
DR. FERKELT BALÁZS egyetemi docens, tanszékvezető, Budapesti Gazdasági Egyetem 
 
„A hitelekről hitelesen” 
BOROS SZILÁRD felsőoktatási szakértő 
 
Kérdések, válaszok 
 
Zárszó: HICSÓ GYÖRGY kancellár, SZSZC 
 

A rendezvény támogatója: 
Szerencsejáték Service Nonprofit Kft 

 
A rendezvény közreműködője: 

Szolnoki Szakképzési Centrum 
 

 
Forrás: Pénziránytű Alapítvány 

 
A RENDEZVÉNY ÖSSZEFOGLALÓJA: 

 
 Nagy sikert aratott a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ) szervezésében a 
„Mindennapi pénzügyeink” című előadás-sorozat legutóbbi rendezvénye a Szolnoki Szakképzési Centrumban 
(SZSZC).  
 A 2021. október 11-i rendezvényt Janzsó Antal, a GTTSZ főtitkárhelyettesének köszöntőjét követően 
Kalmár Andrea, az SZSZC főigazgatója nyitotta meg. Mint elmondta: a Szolnoki Szakképzési Centrum 
kiemelten foglalkozik a fiatalok pénzügyi tudatosságának fejlesztésével, hiszen a gyorsan változó világunkban 
egyre korábban válnak önálló fogyasztóvá. A tudatos pénzügyi döntések nemcsak az egyénnek és közvetlen 
környezetének jelentenek biztonságot, hanem ezzel hozzájárulnak a gazdaság, s a versenyképesség 
növekedéséhez is.  A cél tehát az, hogy a fiatalokat megtanítsuk a pénzügyi tudatosságra, annak érdekében, hogy 
képesek legyenek arra, hogy a pénzügyi döntéseiket kellő körültekintéssel hozzák meg – zárta gondolatait a 
főigazgató.  
 Ezt követően Dr. Ferkelt Balázs, a Budapesti Gazdasági Egyetem docense, tanszékvezetője „Pénzügyi 
tudatosság” címmel tartott előadást, melynek keretében bemutatta a legfontosabb tudnivalókat, amelyek 
figyelembevételével tudatosan és körültekintően lehet döntéseket hozni a rendelkezésre álló pénzügyi források 
felhasználásáról. Szólt a különböző hitelek felvételéről, kellő átgondoltság hiányában annak veszélyeiről, hiszen 
figyelembe kell venni a lehetséges pénzügyi és más következményeket. Ismertette a magyar lakosság pénzügyi 
magatartásának jellemzőit, továbbá kitért a magyar pénzügyi tudatosság fejlesztésének stratégiai céljaira. 
Kiemelten szól a megtakarítások fontosságáról, a különböző lehetőségekről és a választás szempontrendszeréről. 
Végül pedig tanácsok hangzottak el, hogy a különböző befektetéseknél mikre kell odafigyelni, hogy a pénzünk 
biztonságban legyen, ne veszélyeztesse likviditásunkat, nem utolsósorban pedig garantálja nekünk az ígért 
hozamokat. 
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 A nap második előadásában „A hitelekről hitelesen” Boros Szilárd felsőoktatási szakértő beszélt. 
Részletesen ismertette a különböző rendelkezésre álló és igénybe vehető hitelfajtákat, a legfontosabb 
tulajdonságaikat, mikor, mit és milyen célra érdemes felvenni, mik a legfontosabb törlesztési feltételek, továbbá 
milyen szempontoka figyelembevételével lehet meghozni az adott körülmények között a legjobb és 
legkedvezőbb döntést. 
 Zárszavában Hicsó György, az SZSZC kancellárja megköszönte annak a mintegy 100 diáknak a 
részvételét, akik – mint mondta – ha megszívlelik a két előadáson elhangzottakat, a jövőben egészen biztos, hogy 
sokkal tudatosabban fognak pénzügyi döntéseket hozni, továbbá a mindennapi életben nagyon jól használható 
tudnivalókkal gazdagodtak. Akik pedig a Gazdálkodás és menedzsment ágazatban tanulnak, olyan plusz 
ismeretekhez jutottak, amiket be tudnak építeni tanulmányaikba.  
                                                                                                                                     Hicsó György s.k. 
                    a GTTSZ Észak-alföldi  
                                                                                                              Regionális Szervezetének elnöke 
 
 

„ARCCAL A NANOTECHNOLÓGIAI-TUDOMÁNY ÉS 

TECHNOLÓGIA FELÉ” (A NANOTECHNOLGIA-
TUDOMÁNY GYAKORLATI MEGJELENÉSE) CÍMŰ 

KONFERENCIA 2021. OKTÓBER 13-ÁN, SZOLNOKON 
 
A konferencia helyszíne: 
Szolnoki Szakképzési Centrum, Aula 
 
A rendezvény programja: 
Köszöntő 
JANZSÓ ANTAL főtitkárhelyettes, GTTSZ 
 
Előadó 
DR. KROÓ NORBERT fizikus, akadémikus, kutató professzor emeritus, a GTTSZ társelnöke 
 
Kérdések, válaszok 
 

A rendezvény közreműködője: 
Szolnoki Szakképzési Centrum Természettudományi munkacsoportja 

 

 
Forrás: Wikipédia 

 

 
 
 



 9

A RENDEZVÉNY ÖSSZEFOGLALÓJA: 
 
 „Arccal a nanotechnológai-tudomány és technológia felé” (A nanotechnológiatudomány gyakorlati 
megjelenése) címmel szervezett előadást a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ) és 
Szolnoki Szakképzési Centrum (SZSZC) Természettudományi Munkacsoportja 2021. október 13-án. A 
Centrum-szintű munkacsoportok Kalmár Andrea főigazgató irányításával működnek a 2020/2021-es tanév eleje 
óta. A munkacsoportok az egy szakterületen dolgozókat, oktatókat „fogja össze” és természetesen az SZSZC 
mind a 11 iskolájából vannak tagjai. A munkacsoportok feladatai közé tartozik a közös gondolkodás, a szakmai 
tapasztalatok kicserélése, bővítése, programok szervezése, az ismeretterjesztés. Ennek keretében jött létre ez az 
előadás is. 
 Köszöntőjében Janzsó Antal, a GTTSZ főtitkárhelyettese elmondta, hogy ez az előadás is tökéletesen 
egybevág a szervezet egyik legfontosabb célkitűzésével: támogatni és segíteni a magyarországi kutatást-
fejlesztést, a tanulást, az innovációt, az ismeretterjesztést. Ezt a célt szolgálja, hogy több szakképzési 
centrummal, köztük a szolnokival is kötöttek együttműködési megállapodást, melynek keretében az oktatók és a 
diákok első kézből értesülhetnek a hazai tudományos élet legújabb újdonságairól, vívmányairól, felfedezéseiről, 
elért eredményeiről.   
 Ennek volt kitűnő példája, a köszöntőt követően a pulpitushoz lépő Dr. Kroó Norbert akadémikus, 
fizikus, kutatóprofesszor emeritus, a GTTSZ elnökhelyettese, aki a hallgatóságot lenyűgözve tartotta meg 
előadását. A szilárdtest-fizika, az optika és a neutronfizika területének nemzetközileg elismert tudósa ismertette a 
mikro- és nanotechnológia fejlődését, térnyerését, miközben napjainkban már számos területen 
megkerülhetetlenné váltak. Ebbe a körbe tartozik a számítástechnika is, amely a professzor szerint a jövő K&F 
áttöréseiben potenciális szerepet játszik.  
 E tudományág jelentőségét egyébként egy manapság igazán aktuális téma, a koronavírus-járvány is 
mutatja, hiszen egyes Covid-19 elleni vakcinák már a nanotechnológiai eljárások eredményeként születtek meg. 
De vannak már olyan berendezések is, amelyek a leheletből kijutó sejtecskéket megvizsgálva kimutatják az adott 
szervezetben, hogy elindultak-e rákos folyamatok. 
 Dr. Kroó Norbert tudományos munkássága során vizsgálta a lézerfény és az anyag kölcsönhatását, míg 
az utóbbi években a plazmonika és a nanofizika egyes kérdéseivel foglalkozott. Így magától értetődő módon e 
szakterületekbe is betekintést nyújtott. Külön kitért a kvantummechanika rejtelmeire, és mint nagy derültséget 
okozva fogalmazott: „Ezt még én sem értem. Aki ezt érti, az hazudik, mert a kvantummechanika egészen más 
gondolkodásmódot jelent, mint amihez mi hozzászoktunk.” Ettől még rendkívül fontos, hiszen hatással van a 
mindennapi életünkre, egészen megváltoztatja a világunkat, így beszélnünk kell róla itthon is, mint például a 
középiskolás diákoknak és oktatóknak szóló ismeretterjesztő rendezvények során is – derült ki a 
fizikusprofesszor előadásából. 
         Hicsó György s.k. 
                a GTTSZ Észak-alföldi  
                                                                                                                 Regionális Szervezetének elnöke 

„AZ EGYETEMEK SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS 

ÖKOSZISZTÉMÁBAN”  
CÍMŰ KONFERENCIA-SOROZAT 

2021. NOVEMBER 22. 
ÓBUDAI EGYETEM 

 
Forrás: innovacio.uni-obuda.hu  
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A rendezvény programja: 

Megnyitó:VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke 

Köszöntő: DR. HABIL. MOLNÁR ANDRÁS, az Óbudai Egyetem rektorhelyettese 

Előadások: 

„Az egyetemek szerepe a megújuló hazai innovációs ökoszisztémában” 
Előadó: TAKÁCS TAMÁS KFI stratégiai szakértő, NKFIH Stratégiai és Intézményi Kiválósági Főosztály 

“Az innováció emberi oldala” 

Előadó: PROF. DR. LAZÁNYI KORNÉLIA egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai 
Kar 

„Egyetemi technológia transzfer folyamatok a startupok korában” 
Előadó: DR. HAIDEGGER TAMÁS, az Egyetemi Kutató és Innovációs Központ főigazgatója, Óbudai 
Egyetem 

2022. ÁPRILIS 5. 
DEBRECENI EGYETEM

 

 
Forrás: wordpress.com  

 
A rendezvény programja: 
Megnyitó, köszöntő: 
PROF. DR. SZILVÁSSY ZOLTÁN, a Debreceni Egyetem  rektora 
A rendezvény levezető elnöke: 
JANZSÓ ANTAL, a GTTSZ főtitkárhelyettese, Felsőoktatási Tagozatának elnöke 
 
Előadások: 
„Megújuló innovációs ökoszisztéma: célok, eredmények, jövőbeli tervek” 
Előadó: DR. BIRKNER ZOLTÁN, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke 
„Kiválósági programok és innováció a Debreceni Egyetemen” 
Előadó: PROF. DR. PINTÉR ÁKOS, a Debreceni  Egyetem általános rektorhelyettese 
 
 “Az innováció emberi oldala” 
Előadó: PROF. DR. HABIL LAZÁNYI KORNÉLIA egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, a GTTSZ Ifjúsági 
Tagozatának elnöke 
 
„Egyetemi technológia transzfer folyamatok a startupok korában” 
 Előadó: ÁRENDÁS CSABA, az Egyetemi Kutató és Innovációs Központ innovációs menedzsere, Óbudai 
Egyetem 
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2022. MÁJUS 5. 
MISKOLCI EGYETEM 

 

Illusztráció – fotó: Adobe Stock 

 
A rendezvény programja: 

Megnyitó, köszöntő : 

PROF. DR. HORVÁTH ZITA, a Miskolci Egyetem  rektora 

VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke 

Miskolci Egyetem – GTTSZ közötti Együttműködési Megállapodás ünnepélyes aláírása 

A rendezvény levezető elnöke: 

JANZSÓ ANTAL, a GTTSZ főtitkárhelyettese, Felsőoktatási Tagozatának elnöke 

Előadások: 

„Megújuló innovációs ökoszisztéma: célok, eredmények, jövőbeli tervek” 

Előadó: DR. SZABÓ ISTVÁN, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal tudományos és 
nemzetközi elnökhelyettese 

„Az egyetem, mint a kutatás-fejlesztési, innovációs és régió fejlesztési tudásközpont (a Miskolci Egyetem 
példáján)” 

Előadó: HORNYÁK LÓRÁND, a Miskolci Egyetem technológia és tudástranszfer igazgatója 

“Az innováció emberi oldala” 

Előadó: PROF. DR. habil LAZÁNYI KORNÉLIA egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, a GTTSZ Ifjúsági 
Tagozatának elnöke 

„Egyetemi technológia transzfer folyamatok a startupok korában” 

Előadó: DR. HAIDEGGER TAMÁS, az Egyetemi Kutató és Innovációs Központ főigazgatója, Óbudai 
Egyetem 

Zárszó:ISTVÁN ZSOLT, a Miskolci Egyetem Innovációs Management osztályvezetője 

A konferenciasorozat támogatója: 
 

 
Az előadásokról készített videó-felvételek és prezentációk megtekinthetőek a Szövetség www.gttsz.hu 

honlapján. 
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A KONFERENCIASOROZAT ÖSSZEFOGLALÓJA: 

 
 A GTTSZ az elmúlt harminc évben szellemi- és kapcsolati potenciálját a tanulás, a tudás, a kutatás-
fejlesztés, az innováció és hazánk versenyképességének növelése szolgálatába állította. Érdeklődéssel figyelte az 
egyetemek modellváltási folyamatát. Felújította és bővítette az együttműködési megállapodásait a felsőoktatási 
intézményekkel. 
 
 A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal az elmúlt években jelentős erőfeszítést tett a 
tudás társadalmasítása érdekében. A GTTSZ erre a stratégiára csatlakozva örömmel vette a NKIH elnökének 
tanácsát, hogy szervezzünk konferencia-sorozatot "Az egyetemek szerepe az innovációs ökoszisztémában" 
címmel. 
 
 A korábbi eredményes együttműködés folytatásaként  az Óbudai-, a Debreceni- és a Miskolci Egyetem 
aktívan és innovatívan állt a konferencia szervezéséhez. Ilyen, szinte ideálisnak mondható feltételekkel és 
légkörben valósult meg 2021. novemberében Óbudán, 2022. áprilisában Debrecenben, májusban pedig 
Miskolcon a rendezvény. 
 
 Az előadások rámutattak a modellváltás kapcsán jelentkező új feladatok szinte mindegyikére a 
tudásmegosztás, a értelmiségivé nevelés, a kutatás-fejlesztés, a térség gazdasági szereplőivel való új, szolgáltató 
és innovációs szerepre egyaránt.  
 
 Az előadók között voltak az egyetemek vezetői, nemzetközileg is elismert kutatói, oktatói. Az 
előadások új ismereteket, összefüggéseket tártak fel. Szemléletesek és érdekesek, szakmai kíváncsiságot 
ébresztőek voltak. 
 
 A konzultációs kérdések és az azokra adott válaszok arra utalnak, hogy a fölvetett gondolatok célba 
érkeztek. 
 
 A konferencia nyolcvan, kilencven fős hallgatósága között az egyetemi tanárok, hallgatók, KIK és a  
gazdálkodó szervezetek képviselői mellett a technikus jelöltek és tanáraik is jelen voltak. 
 
 A GTTSZ elkötelezett abban, hogy szellemi- és kapcsolati tőkéjével a jövőben is szolgálja a tudás, a 
kutatás-fejlesztés, a versenyképesség erősödésének ügyét. 
                   Janzsó Antal s.k.   
         a GTTSZ főtitkárhelyettese,   

Felsőoktatási Tagozatának elnöke  

„MAGYARORSZÁG VÉDELMI FEJLESZTÉSEI” 

CÍMŰKONFERENCIA MÁJUS 26-ÁN BUDAPESTEN 
 
 
A rendezvény programja: 
Megnyitó:SZABÓ SÁNDOR, a GTTSZ főtitkára 

A konferencia levezető elnöke: KOPASZ JENŐ ny. dandártábornok, a GTTSZ Hon- és Rendvédel-
mi/Rendészeti Szervek Tagozatának társelnöke 

Előadás:„Magyarország védelmi fejlesztései” 
Előadó: DR. VERON ZSOLT divízióvezető, Miniszterelnöki Kormányiroda Védelmi Fejlesztési Titkárság 

 
A konferencia közreműködői: 

Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) 
Magyar Rendészettudományi Társaság (MRTT) 

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

 
A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek 

Tagozata, a Magyar Hadtudományi Társaság, valamint a Magyar Rendészettudományi Társaság 
közreműködésével konferenciát szervezett „Magyarország védelmi fejlesztései” címmel, 2022. május 26-án a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 

A konferencia felkért előadója Dr. Veron Zsolt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda Védelmi Fejlesztésekért 
Felelős Kormánybiztos Titkársága védelmi innovációs divízió, divízió vezetője volt. 

A konferencia témájának előzményeként említésre méltó, hogy 2019. május 22-én, Dr. Benkő Tibor 
akkori Miniszter Úrtól hasonló konferenciánkon kértünk és kaptunk tájékoztatást a „Zrínyi honvédelmi és 
haderőfejlesztési program”-ról, a megkezdett és a jövőben kezdődő általános honvédelmi és védelmi-eszköz 
fejlesztésekről. 

Az elmúlt időszakban igen sok információt hallottunk a különféle média csatornákból, mely tartalmak 
jelentős védelmi fejlesztésekről adtak tájékoztatást általánosságban – néhány esetben konkrétan -, részben az 
általános műszaki értelmiségnek, ill. a lakosság bizonyos részeinek és az igen nagyszámú, már nyugállományú 
katonáknak, más fegyveres szervek aktív és nyugállományú,  az e téma után érdeklődő tagjainak, valójában 
valamilyen mértékben mindenkinek, akit a Magyar Honvédség képességeinek és az ország védelmi 
képességének jövőbeli alakulása érdekel. 

A mostani konferenciánkon részletesebb, konkrétabb, a fejlesztések megkezdésének, az átfegyverzés 
szükségességének politikai, geopolitikai indokainak, nemzetközi és nem utolsó sorban hazai, a védelmi 
képességeket meghatározó szempontjait, az ország gazdasági lehetőségeit, ill. a védelmi beruházások jövőbeli 
biztonsági megtérülésének lehetőségeiről részletes, pontos indokokkal alátámasztott, logikailag jól értelmezhető 
szakmai előadást hallhattunk. 

Az előadó értelmezte a jelenleg körülöttünk végbemenő katonai aktivitás, a környező országok 
nagybani katonai potenciálját, és ezen országok védelmi fejlesztéseit, ismert fejlesztési elképzeléseik főbb 
gondolatait. Elhangzottak jelzés értékkel a további rövid és középtávú fejlesztési és beszerzési tervek szárazföldi 
és légi eszközökről, a kapcsolódó relációkról és konkrét beszerzési forrásokról is. 

Ezen kérdéskörben kiemelten szerepel az ipari együttműködés az innováció a hazai előállítás, mennél 
magasabb hazai hozzáadott érték elérése a védelmi eszközök gyártásánál és mennél több hazai munkahely 
létrehozása, hangsúlyozta az előadó. 

A „Zrínyi 2020-26 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program” sikeresen folyik és folytatódik!  
Köszönjük Dr. Veron Úrnak a színvonalas és rendkívül tartalmas előadását. 
 

Kopasz Jenő ny. ddtbk. s.k. 
         a Tagozat társelnöke                                   
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SZERVEZETI ÉLET 
JEGYZŐKÖNYV  

A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 
2021. NOVEMBER 16. NAPI ÜLÉSÉRŐL 

 

Hivatkozva  

 a 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre, mely a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről,  

 a 271/2021. (V.21.) Kormányrendeletre, mely a 2021. február 8. napjával kihirdetett 
veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról, 

 az 540/2021. (IX.24.) Kormányrendeletre, mely a veszélyhelyzet során a személy- és 
vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről 
szóló 502/2020. (XI.16.) Kormányrendelet módosításáról, valamint 

 a 2021. évi CII. törvényre (IX.30.), mely a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 
2021. évi I. törvény módosításáról szól, 

a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége a 2021. évi tisztújítására vonatkozó személyi 
döntéseit írásbeli, elektronikus úton történő szavazatok leadásával hozta meg. Az e-mail útján lebonyolított 
szavazás határideje a mai napon 12.00.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 tagszervezetei-
nek létszáma: 83 szervezet. 

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

3. A visszaküldött SZAVAZÓLAPOK közül 

4. érvényes: 52 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 52 igen, 0 nem és 31 tartózkodással. 
b) A Szövetség főtitkárának Szabó Sándor urat választották meg 52 igen, 0 nem és 31 tartózkodással. 
c) A Szövetség Elnökségének tagjait lista szerint választották meg 52 igen, 0 nem és 31 tartózkodással. 
d) Az Ellenőrző Bizottság tagjait lista szerint választották meg 52 igen, 0 nem és 31 tartózkodással. 
e) A Szövetség főtitkárhelyetteseit ugyancsak lista szerint választották meg 52 igen, 0 nem és 31 
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. 

 
Kelt: Budapesten, 2021. november 16. napján 

 
Elek Zsuzsanna s.k., a SZB elnöke 

 
Glocz Péterné s.k. SZB tag      Janzsó Antal s.k. SZB tag 
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EMLÉKEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV  
A GTTSZ ELNÖKSÉGÉNEK  

2021. NOVEMBER 17-I ÖSSZEGZŐ ÜLÉSÉRŐL 
 

Hivatkozva  

 a 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre, mely a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről,  

 a 271/2021. (V.21.) Kormányrendeletre, mely a 2021. február 8. napjával kihirdetett 
veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról, 

 az 540/2021. (IX.24.) Kormányrendeletre, mely a veszélyhelyzet során a személy- és 
vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről 
szóló 502/2020. (XI.16.) Kormányrendelet módosításáról, valamint 

 a 2021. évi CII. törvényre (IX.30.), mely a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 
2021. évi I. törvény módosításáról szól, 

a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége a 2021. évi tisztújítására vonatkozó személyi 
döntéseit írásbeli, elektronikus úton történő szavazatok leadásával hozta meg.  

A 2021. augusztus 4-i elnökségi ülésen megválasztott Jelölő Bizottság Pálos László elnökletével a 
Szövetség valamennyi tagszervezetének megküldte 2021. október 13-án a 2021. november 22-től 2026. 
november 21-ig terjedő időszakra szóló, GTTSZ tisztségviselőire vonatkozó személyi javaslatot. 

Az e-mail útján lebonyolított szavazás határideje 2021. november 16-án, 12.00.órakor lejárt. A 
Szavazatszámláló Bizottság Elek Zsuzsanna elnökletével megállapította, hogy a Szövetség 83 tagszervezete 
közül 52 érvényesen szavazott, akik egyhangúan elfogadták és megszavazták a GTTSZ tisztségviselőit. 

Az elnökség tagjai tájékoztatást kaptak a választási eredményről, és a 2021. november 17. napi 
összegzésükben, önmagukat minden esetben beazonosítható módon,egyhangúan elfogadták és jóváhagyták 
azzal, hogy a szükséges dokumentumok beküldésre kerüljenek a Fővárosi Törvényszékhez. 

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

AZ ÜGYVEZETŐ TITKÁRSÁG ÜLÉSE  
2021. DECEMBER 8-ÁN 

 
Az ügyvezető titkársági ülésen a Titkárság tagjai vettek részt. Az ügyvezető titkársági ülés 

határozatképes volt. 
 
Napirend volt: 

 Beszámoló a GTTSZ jelenlegi helyzetéről 
 Javaslat a 2022/I. féléves munkaprogramra 
Előadó: Szabó Sándor főtitkár  
 

Az ülésen a főtitkár beszámolt a Szövetség 2021. évi tevékenységéről és a 2022. 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 KIBŐVÍTETT ÜLÉSE  
2021. DECEMBER 14-ÉN 

 
A GTTSZ az elnök, elnökhelyettesek, főtitkár, főtitkárhelyettesek, Ellenőrző Bizottság 
elnöke, valamint meghívott vendégek részvételével kibővített elnökségi ülést tartott. 
 
Napirend volt: 

 Tájékoztató a GTTSZ jelenlegi helyzetéről, jövőbeni terveiről, számítva az újonnan megválasztott 
tisztségviselőinkre 
Előadók: VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke és 
SZABÓ SÁNDOR, a GTTSZ főtitkára 

 
Valenta László elnök üdvözölte a megjelenteket. Tájékoztatást adott a Szövetség előtt álló 
2022-es év feladatairól. 
 
Szabó Sándor főtitkár röviden beszámolt a 2021. évi tevékenységről és a 2022/I. féléves 
munkaprogram-javaslatról. 
 
Az ülés résztvevői a tájékoztatóban elhangzottakat egyhangúlag elfogadták és 
felhatalmazást adtak a 2022/I. féléves munkaterv végrehajtására.  
 
Végezetül Valenta László elnök sok sikert kívánt. 
 

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

AZ ORSZÁGOS TAGOZATOK ÉS REGIONÁLIS 
SZERVEZETEK ELNÖKSÉGI ÜLÉSE  

2022. FEBRUÁR 2-ÁN 
 
Az ülésen a GTTSZ országos tagozatainak, illetve regionális szervezeteinek elnökei vettek részt. 

 
Napirend volt: 

 Tájékoztató a GTTSZ jelenlegi helyzetéről, jövőbeni terveiről, várható feladatairól, számítva a 
tagozati és régiós vezetők munkájára 
Előadók: VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke és 
SZABÓ SÁNDOR, a GTTSZ főtitkára 

 
Az ülésen a főtitkár beszámolt a Szövetség Elnöksége által elfogadott 2022. I. féléves 

munkaprogramról. A résztvevők tájékoztatást kaptak a GTTSZ működő, valamint a megalakításra kerülő 
tagozatairól. 

 
Kérte, hogy minden elnök állítsa össze vezetőségét és küldje meg a 2022. évi 

terveit. 
Szabó Sándor s.k. 

GTTSZ főtitkára 

AZ ÜGYVEZETŐ TITKÁRSÁG ÜLÉSE  
2022. MÁRCIUS 30-ÁN 

 
Az ügyvezető titkársági ülésen a Titkárság tagjai vettek részt. Az ügyvezető titkársági ülés 
határozatképes volt. 
 
Napirend volt: 
 Beszámoló a GTTSZ jelenlegi helyzetéről 
 Javaslat a májusi Közgyűlés napirendjére 
Előadó: Szabó Sándor főtitkár 
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Az ülésen a főtitkár beszámolt a Szövetség 2022. I. félévi eddigi eredményeiről. A tagozatok szakmai 
tevékenységeit pontosítva, a Civil Tagozat megszüntetését javasolta, és a Tagozat eddigi feladatait más 
tagozatok munkájába vonja be. Egyben szükségét látta a Drón Tagozat megalakításának. 
A főtitkár ismertette továbbá a májusi beszámoló Közgyűlésre felterjesztendő, 2021. évi pénzügyi 
beszámolót és annak részeként a közhasznúsági jelentést. 
 
Az Ügyvezető Titkárság jónak értékelte a 2022. év eddig eltelt időszakának szakmai és 
gazdálkodási tevékenységét. Egyetértettek és elfogadták a főtitkár tagozatokra vonatkozó javaslatát. Részletesen 
és elismerően szóltak a közhasznúsági jelentés alaposságáról, 
konkrétságáról és nem utolsó sorban azokról a szakmai eredményekről, amelyek révén a 2021. év 
sikeresnek nevezhető. Egyhangúlag megszavazták a május 26-ra tervezett beszámoló Közgyűlés 
napirendi pontjait. 
 
Zárszóként a főtitkár elmondta, hogy ez évi feladataink közé tartozik Szövetségünk 30. évfordulója alkalmából 
egy megemlékező rendezvényt tartani ősszel, egy kiemelt személyiség előadói részvételével. 

Szabó Sándor s.k. 
GTTSZ főtitkára 

 

AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG  
ÍRÁSBELI ÖSSZEGZŐ ÜLÉSE MÁJUS 9-ÉN 

 

A 2022. évi tavaszi EB ülés írásbeli egyeztetések lefolytatása után, személyazonosítást lehetővé tevő elektroni-
kus eszköz igénybevételével, az EB tagjai egyenként, majd írásban – az alábbiak szerint összegezve a vélemé-
nyeket – 2022. május 9-én meghozták döntésüket. 

Az írásbeli EB ülés napirendje: 
"A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete (PK-742)" 
és a "GTTSZ 2021. évi Egyszerűsített éves beszámolójának kiegészítő melléklete" című anyagok megvizsgálása 
és jóváhagyása a GTTSZ Elnöksége felé történő terjesztésre. 
 
A GTTSZ Ellenőrző Bizottsága írásbeli egyeztetés útján ellenőrizte, megvizsgálta a Szövetség PK – 742 számú 
nyomtatványban foglalt számviteli és közhasznúsági adatokat tartalmazó, a 2021. évi gazdálkodásról szóló 
anyagát, azaz egyszerűsített beszámolóját és annak kiegészítő mellékletét. 
A tárgyban említett anyag az alábbi jogszabályok alapján, az abban foglalt előírások betartásával készült. 

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

‐ 2011. évi CLXXXI. tv. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási sza-
bályokról 

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 2021. 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 

AZ ELNÖKSÉG 
ÍRÁSBELI ÖSSZEGZŐ ÜLÉSE MÁJUS 10-ÉN 

 
 
A 2022.évi május 10-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. 
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Az írásbeli elnökségi ülés napirendje: 
 A májusi beszámoló Közgyűlés napirendjének elfogadtatása; 
"A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete (PK-
742)" és a "GTTSZ 2021. évi Egyszerűsített éves beszámolójának kiegészítő melléklete" című anyagok áttekin-
tése és jóváhagyása a Közgyűlés felé történő terjesztésre. 
 
Az Elnökség egyhangúlag megszavazta a május 26-án megrendezendő beszámoló Közgyűlés napirendi 
pontjait. 
 
A GTTSZ Ellenőrző Bizottsága május 9-i írásbeli összegző ülésén megvizsgálta a beterjesztett PK-742. számú 
nyomtatványban foglalt számviteli és közhasznúsági adatokat tartalmazó – a 2021. évről szóló beszámoló 
közgyűlés elé terjesztendő – anyagot. Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az anyag megfelel a törvényi 
előírásoknak, és azt az elnökség, valamint a közgyűlés részére elfogadásra javasolta. 
 
Az Elnökség a napirenden szereplő anyagban foglaltakat (mérleg, közhasznúsági melléklet, kiegészítő melléklet) 
jóváhagyólag tudomásul vette és megbízta Szabó Sándor főtitkár urat, hogy a döntést terjessze a május 26-án 
tartandó éves beszámoló közgyűlés elé, elfogadásra. 
 

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

 

JEGYZŐKÖNYV A GTTSZ 
2022. MÁJUS 26. NAPI KÖZGYŰLÉSÉRŐL 

 
 
11.00 óra 
 
Szabó Sándor, a GTTSZ főtitkára: 
Tisztelt Közgyűlés! Kedves Vendégeink! 
A jelenléti ívek alapján közgyűlésünk a meghívóban jelzett első időpontban nem határozatképes.  Ezért 
bejelentem, hogy az elnökség a Meghívóban jelzett második időpontra,azaz 11.15 órára összehívja a 
Közgyűlésünket, így az - a megjelentek számától függetlenül – határozatképes. 
 
15 perc SZÜNET  
 
Közgyűlés megkezdése: 11.15 óra 
Közgyűlés helyszíne:  Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Oktatási Központ – O-III-as előadó 
 
Szabó Sándor, a GTTSZ főtitkára: 
Tisztelt Közgyűlés! Kedves Vendégeink! 
A GTTSZ 2021. évi tevékenysége beszámolójának szóbeli kiegészítést tartalmazó, a 2021. évről szóló gazdasági 
előterjesztéseket tárgyaló Közgyűlésünket - a Meghívóban szerepelteknek megfelelően - az Elnökség összehívta. 
 
Tájékoztatom a megjelenteket, hogy az Elnökség, a Közgyűlés számára javasolt napirendet – több, mint 15 
nappal ezelőtt - kiküldte és elektronikus úton is közzétette. 
 
Közgyűlésünk elején meg kívánunk emlékezni vezetőségünk három volt tagjáról, akik 2000-ben és 2021-ben 
elhunytak, s akikről csak most van alkalmunk a Közgyűlésen búcsút venni. 
Kérem, hogy egyperces néma felállással emlékezzünk meg: 

- Prof. Dr. Sárközy Tamás elnökhelyettes (2020. február 4.),  
- Kopátsy Sándor egykori elnökhelyettes (2020. november 8.) és 
- Beke József tanácsadó (2021. szeptember 22.) urakról.    

 
EGYPERCES CSEND 
 
Szeretném azonban munkánk megkezdése kapcsán tájékoztatni a megjelent küldötteket és a széles 
nyilvánosságot arról, hogy a GTTSz az elmúlt kettő és fél év alatt, a valamennyiünk által nem csupán ismert, 
hanem sokunk által átélt COVID-19 járvány alatt is – a törvényes lehetőségek keretein belül és munkatársaink 
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áldozatvállalása mellett sokszor és sokféle témában adott életjelet a Szövetségről, azaz a Szövetség 
MŰKÖDÖTT és működik minden nehézség ellenére.  
 
Az Elnökség felkérte a Közgyűlés levezetésére Dr. Soós Tibor főtitkárhelyettes urat, ezért megkérdezem a 
Közgyűlést, hogy elfogadják-e a főtitkár-helyettes urat a Közgyűlés levezetésére? 
IGEN 
Közfelkiáltással megtörtént IGEN szavazásuk alapján felkérem Dr. Soós Tibor urat a Közgyűlés levezetésére. 
 
Dr. Soós Tibor: 
Tisztelt Közgyűlés! 
Mint ahogy főtitkár úr az előzetesen 11.00 órára meghirdetett Közgyűlés kezdési időpontjakor bejelentette, hogy 
a megjelentek száma alapján az még nem volt határozatképes, ezért az elnökség a Meghívóban jelzett második 
időpontra, 11.15 órára ismételten összehívta Közgyűlésünket, amely – már a megjelentek számától függetlenül – 
határozatképes. 
A napirend meghatározásával kezdjük meg az érdemi munkánkat. 
A kiküldött napirendi javaslattal kapcsolatban megkérdezem, hogy a közgyűlésen megjelentek ismerik-e a 
napirendi pontokat? 
IGEN 
Bejelentem, hogy az elmúlt két évben, s most a harmadikban is a jogszabályváltozások alapvetően a COVID-19 
megnevezésű szörnyű járvánnyal voltak összefüggésben, ugyanakkor elmaradt a civil szervezetekkel kapcsolatos 
– sokszor beígért – törvénymódosítás, s őszintén szólva ebben a két esztendőben, amelyiknek MOST a harmadok 
járványos évében vagyunk sorra kiderült, hogy melyek azok a szervezetek, amelyek mögött valós teljesítmény 
van, s melyek azok, amelyek lényegében csak díszletként jelentek meg a civil szerezetek között vagy – rosszabb 
esetben – mindenféle politikai csoportosulássá váltak.  
A GTTSz szervezeti tagsága büszke lehet arra, hogy megmaradt az eredeti szerepében, hidat képezett és képez 
most is a tudomány és a nagyipari gyakorlat  között, beleértve ebbe a kisebb és a közepes méretű vállalkozásokat 
is. Ahogyan a 2010-es években nyitottunk az ifjúság, benne a felsősoktatás és a fiatal pályakezdők irányában, 
az elmúlt 3-4 évben az önkormányzatok felé is lépett a GTTSz, felismerve, hogy a tudományos eredmények 
egyik fő felhasználási területe az önkormányzatok tevékenységében érhető tetten, de erről bizonyára szólni fog a 
főtitkár is még részletesebben. 
Számomra azt fontos most bejelentenem, hogy NEM történt olyan jogszabályváltozás, amely Alapszabályunk 
módosítását igényelné. Emellett az elmúlt évek kissé viharos és a járvány miatt veszélyes időszakában a 
Szövetség tisztségviselőinek megbízatását az elnökség 2021. november 17-i összegző ülésén sikerült újabb 5 
évre törvényesen megújítanunk. A tisztségviselők névsora Szövetségünk honlapján megtekinthető. 
Külön köszönet illeti ezért a szervezeti tagság jeles képviselőit, akik megértették, hogy az eddig nem gyakorlott 
elektronikus eljárás, amelyet a jogszabályok lehetővé tettek számunkra, az a nehéz és legyőzhetetlen 
helyzetekben is lehetett tisztességes és külön is hangsúlyozom: törvényes megoldás. Ennek is köszönhetjük, 
hogy a szervezetek vezetőinek megértése, együttműködése és a tisztségviselőkre adott szavazatokban kifejezett 
VÁLASZTÁS eredményeként most még 2026. november 21. napjáig van legitim vezetése és szervezete a 
GTTSz-nek, amihez a Magam részéről is gratulálok a feladatokat továbbvállalóknak és az azokba az elmúlt 
években bekapcsolóknak. 
Mindezen okokból MOST nem indokolt az Alapszabályunk módosítása, s azt az Elnökség sem javasolja, 
ezért nem találhatnak a T. Küldöttgyűlés részt vevői az előzetesen kiküldött, a meghívóban szereplő napirendek 
között az Alapszabály módosítására vonatkozóan elnökségi javaslatot. 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a kiküldött Meghívóban szereplő elnökségi napirendi javaslathoz 
további napirendi javaslata? 
NINCS 
Mivel senki nem jelentkezett megállapítom, hogy a Közgyűlés nem kívánja kiegészíteni az Elnökség napirendi 
javaslatát. 
Kérem, hogy az Elnökség által javasolt napirend megállapításáról szavazólapjuk felemelésével szavazzanak, 
először azok, akik azzal egyetértenek. 
IGEN 

           Megállapítom, hogy a megjelentek a Meghívóban szereplő napirendi javaslatot egyhangúan       
           elfogadták, ellenpróbát vagy a tartózkodók számának megállapítását ezért nem kérem. 

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

1. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság, 
jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítői)  
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2. A GTTSZ 2021. évi tevékenysége beszámolójának szóbeli kiegészítése 

(írásbeli beszámoló: közzétéve a Szövetség 2021/1. és 2. számú Hírleveleiben) 
Előadó:  SZABÓ SÁNDOR, a GTTSZ főtitkára  
 

3. Gazdálkodási beszámolók 

a.) A GTTSZ 2021. évi mérlegbeszámolója, közhasznúsági melléklete és kiegészítő melléklete              
Előadó: SZABÓ SÁNDOR, a GTTSZ főtitkára 

b.) A GTTSZ Ellenőrző Bizottságának jelentése a 2021. évi gazdálkodásról  
      Előadó:  DOBOS LÁSZLÓNÉ EB elnöke előzetesen jelzett távolmaradása miatt  
       DR. TÓTH LÁSZLÓ Ph.D. úr, az EB tagja 
       (lásd. a jogi tagok részére előzetesen megküldött, illetve a közgyűlés előtt a  
       helyszínen kiosztott és a Szövetség www.gttsz.hu honlapján olvasható dokumentumok) 
 

Vita, szavazások 
 

4. Egyebek 
 

Rátérhetünk a közgyűlésünk 1. naprendi pontjára. 
Bejelentem, hogy a közgyűlésen jegyzőkönyv készül, amelynek vezetésére az Elnökség előzetesen felkérte Elek 
Zsuzsannát, míg jegyzőkönyv hitelesítőknek pedig Janzsó Antal és Szegner László urakat. Megkérdezem, hogy a 
Közgyűlés elfogadja-e nevezetteknek erre a feladatra történő megválasztását? 
IGEN 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők személyét. 
Bejelentem továbbá, hogy Alapszabályunk szerint az Elnökség felkérésére a mai napon 9.30 órától végzi munkáját a 
Mandátumvizsgáló Bizottság, mely a következő tagokból áll: 

‐ Gál István, mint a Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke, 

‐ Pálos László, mint a Mandátumvizsgáló Bizottság tagja és 

‐ Dr. Gyarmati Annamária, mint a Mandátumvizsgáló Bizottság tagja. 

Megkérdezem, hogy a Közgyűlés elfogadja-e nevezetteknek erre a feladatra történő megválasztását? 
IGEN 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés egyhangúan elfogadta a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjait. 
A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelzése alapján bejelentem, hogy jelenleg 21 fő van jelen a szavazásra jogosult 
jogi személy tagjaink képviseletében. 
Megköszönöm a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelzését, és egyúttal felkérem, hogy a Tisztelt 
Mandátumvizsgáló Bizottság a továbbiakban – szavazási hagyományainknak megfelelően - a közgyűlésen 
Szavazatszámláló Bizottságként segítse munkánkat. 
Mivel a Bizottság tagjai ezt a feladatot vállalják, ezért kérem, hogy a Közgyűlés szavazással döntsön arról, hogy a 
továbbiakban a Mandátumvizsgáló Bizottság, mint Szavazatszámláló Bizottság járjon el. 
Aki ezzel egyetért, azt arra kérem: szavazólapja felemelésével szavazzon. 
IGEN 
Mivel a szavazás egyhangú, ellenpróbát nem kérek, kérem, hogy a továbbiakban a Szavazatszámláló Bizottság végezze a 
szavazatok megszámlálását. 
Rátérhetünk a közgyűlésünk 2. naprendi pontjára, ezért felkérem Szabó Sándor főtitkár urat, hogy adjon a Közgyűlésnek 
szóbeli kiegészítést a GTTSZ 2021. évi általános tevékenységéről. 

 
Szabó Sándor főtitkár úr tájékoztatója: 
Szövetségünk a 2021. évi szakmai és társadalmi tevékenysége  
Az általam már jelzett szűkös keretek között is eredményesnek volt mondható és mindez részben meg is található a 
Szövetség 2021/1. és 2. számú Hírleveleiben, valamint a honlapunkon, ezért csak röviden kívánok szóbeli kiegészítést 
tenni. 
Ami a szövetségi munkánkat érinti: 
Az elmúlt évben ígért tagozati és regionális átszerveződések nagyrészt megtörténtek, illetve folyamatban vannak. 

A tavalyi évben is sikeresen folytattuk a „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban, a globális világban?” 
című előadás- és vitasorozatot. Ennek keretében megrendeztük: 

‐ a „Magyarország a változó világban, Nemzeti Biztonsági Stratégia 2020”, 
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‐ az „Energiaellátásunk jövője”, valamint 

‐ “A magyar gazdaság és államháztartás a 2021. év végén, jövő évi kilátások” című konferenciákat. 

A vitasorozaton kívüli konferenciáink voltak továbbá: 
‐ „Biztonságpiac 20202021. – VIII. konferencia és kiállítás; 

‐ „A NATO és Oroszország kapcsolata” a NATO egynapos 2021-es júniusi csúcsértekezletén elhangzottak 
tükrében; 

‐ „Mindennapi pénzügyeink” című sorozatunk soron következő rendezvénye Szolnokon; 

‐ „Arccal a nanotechnológiai-tudomány és technológia felé” (A nanotechnológia-tudomány gyakorlati meg-
jelenése”. 

Prof. Dr. Kásler Miklós EMMI miniszter úr egyedi támogatása alapján, „Nagy magyar alkotóink és alkotásaik 
nemzetünknek, a világnak” címmel, három konferenciából álló sorozatot tudtunk megvalósítani online formában 
Veszprémben, Egerben és Debrecenben, a helyi egyetemek és szakképzési centrumok közreműködésével. 
Dr. Birkner Zoltán NKFIH elnök támogatása alapján, „Az egyetemek szerepe az innovációs ökoszisztémában” címmel, 
szintén három konferenciából álló sorozat egyik konferenciáját már megtartottuk tavaly az Óbudai Egyetemen. 
Szövetségünk még 2020-ban új országos tagozattal bővült: Megalakult és megkezdte működését a GTTSZ Önkormányzati 
Tagozata, mely célul tűzte ki a csatlakozó települési helyi önkormányzatok szakmai támogatását és segítését, érdekeik 
képviseletét, fejlődésük előmozdítását, mindezt a GTTSZ Alapszabályával és egyik legfontosabb alapelvével összhangban, 
azaz politikamentesen, kizárólag szakmai alapokon. Jelenleg már 29 önkormányzat tagja Szövetségünknek, célunk ezek 
növelése, amennyiben tudunk nekik segíteni. 
Szövetségünk szerény lehetőségeivel több éve segíti az oktatás és továbbképzés területén végzett szakmai munkát. Jelenleg 
nyolc egyetemmel, négy szakképzési centrummal és több gimnáziummal van megállapodási szerződésünk. 
A tavalyi, 14. alkalommal megrendezésre kerülő Kőbányai Rendvédelmi Napok keretében, szervezésünkben megjelent a Paks 
II. projektet ismertető kamion, mely hatalmas sikert aratott. Az aktív látogatók nagyon sok, érdeklődést és bizonyos 
ismereteket mutató – bár nemegyszer pontosítást igénylő – kérdést tettek fel. 
A 2021-es évben együttműködést kötöttünk a Sportszervezetek Országos Szövetségével, illetve megújítottuk együttműködési 
megállapodásunkat a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal. 
Az idei évben már megrendezésre került: 

‐ „A digitális világ kihívásai a XXI. században” című konferencia, illetve 

‐ „Az egyetemek szerepe az innovációs ökoszisztémában” című sorozat fennmaradó két konferenciája Debre-
cenben és Miskolcon, 

‐ illetve a mai napon, a Közgyűlés előtt a „Magyarország védelmi fejlesztései” című konferencia. 

A 2022. II. féléves munkatervünk között szerepel még: 
‐ A Paksi Atomerőművekkel évek óta szoros együttműködésünk alapján egy konferencia megrendezése, a je-

lenlegi helyzetről és kilátásokról; 

‐ Prof. Dr. Kásler Miklós úr újabb egyedi támogatása alapján, „Hazánkban a társadalom és a tudomány, va-
lamint a technológia egymásra hatása a digitalizáció korában” címmel, újabb három konferenciából álló 
sorozatot fogunk tudni megvalósítani, terveink szerint Egerben, Veszprémben, illetve a Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetemen; 

‐ A „Mindennapi pénzügyeink” című sorozatunk keretében újabb három konferenciát tervezünk középisko-
lákban; 

‐ Immár hagyományosan, év végén ismételten tervezzük gazdasági témájú konferenciánkat, Prof. Dr. Kovács 
Árpád úrral és Dr. Parragh Bianka asszonnyal, Szövetségünk elnökhelyetteseivel; 

‐ Valamint Szövetségünk idén ősszel lesz 30 éves, mely alkalomból szintén szerveznénk egy ünnepléssel egy-
bekötött konferenciát. 

Végezetül arról szeretném tájékoztatni a Közgyűlést, hogy az idei évben is folytatni és kibővíteni tervezzük 
kapcsolatrendszerünket, mind a társadalmi szervezetek, mind a kormányzati szervek felé, szakmai területeken. 
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét. 
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Dr. Soós Tibor:  
Megköszönöm a tájékoztatót és kérem, hogy azt a T. Közgyűlés azt vegye tudomásul. 
Megállapítom, hogy a GTTSZ Közgyűlése a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 
 
Rátérünk a 3. naprendi pontunk  a GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓK – megtárgyalására, melyek 
mindegyikének elhangzása után nyitunk EGYÜTTES vitát azokról. 
Felkérem  Szabó Sándor főtitkár urat, hogy az Elnökség megbízásából terjessze elő a GTTSZ 2021. évi 
mérlegbeszámolójához készült szóbeli kiegészítéseit és annak közhasznúsági, valamint kiegészítő 
mellékleteit. 
 
Szabó Sándor: 
Tájékoztatom a közgyűlést, hogy a beszámoló és annak közhasznúsági melléklete, illetve kiegészítő melléklete 
minden jelenlévő számára a közgyűlés kezdete előtt hozzáférhetővé vált, honlapunkon is bármikor 
megtekinthető.  
A Szövetség éves összes bevétele 28.287 ezer forint volt, míg az összes ráfordítás 24.609 ezer forint, így adózott 
eredményünk 3.678 ezer forint. 
A közhasznú tevékenységből származó bevétel 27.837 ezer forint volt, míg a közhasznú tevékenység ráfordítása 
összesen 24.159 ezer forint. 
A közhasznúsági melléklet tartalmazza azt is, hogy a szervezet munkájában 39 önkéntes vesz részt, továbbá 
nyomon követhető az anyagban a szervezet közhasznú tevékenységeinek részletes bemutatása, és szintén a 2021. 
évi támogatott rendezvények pénzügyi vonatkozásai. 
A GTTSZ Ellenőrző Bizottsága 2022. május 9-éntárgyalta meg a 2021. évi tevékenység számviteli és 
közhasznúsági adatokat tartalmazó anyagát. Megállapította, hogy az megfelel a törvényi előírásoknak és 
javasolta, hogy az Elnökség hagyja jóvá. 
A GTTSZ Elnöksége 2022. május 10-én tartott ülésén megismerte az Ellenőrző Bizottság előterjesztését, és 
megbízta a főtitkárt, hogy a beszámolót a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja.  
Fentiek alapján kérem a T. Közgyűlést, hogy a GTTSZ 2021. évi mérlegbeszámolóját és annak közhasznúsági 
mellékletét, illetve kiegészítő mellékletét fogadja el. 
 
Dr. Soós Tibor: 
Megköszönöm Főtitkár úr beszámolóját. Az Alapszabály 5.4.4. pontja előírásainak megfelelően megadom a szót 
DR. TÓTH LÁSZLÓ úrnak, a GTTSZ Ellenőrző Bizottsága  tagjának. 
 
Dr. Tóth László szóbeli kiegészítése: 
A GTTSZ Ellenőrző Bizottsága 2022. május 9-i ülésén ellenőrizte, megvizsgálta és megtárgyalta a Szövetség 
PK-742. számú nyomtatványban foglalt számviteli és közhasznúsági adatokat tartalmazó – a 2021. évi 
gazdálkodásáról szóló, a Közgyűlés elé terjesztendő – anyagát, azaz egyszerűsített beszámolóját és annak 
közhasznúsági mellékletét, illetve kiegészítő mellékletét (a 2021. évi beszámoló a Szövetség honlapján a 
Letöltés menüpontjában jelenleg is és továbbra is elérhető). 
A tárgyban említett anyag az alábbi jogszabályok alapján, az abban foglalt előírások betartásával készült: 

‐ 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szerve-
zetek működéséről és támogatásáról; 

‐ 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő 
eljárási szabályokról. 

Az Ellenőrző Bizottság a GTTSZ Alapszabálya 5. fejezetének 5.4. pontjában szereplő testületi szervként a 
számviteli nyilvántartásokat áttekintette, ellenőrizte a Szövetség gazdasági ügyeit, pénzgazdálkodását tükröző 
számadatokat, melynek eredményét pozitívan ítéli meg. 
A GTTSZ a 2021. évben is konszolidáltan működött, bevételeinek, valamint közhasznú kiadásainak eleget tett. 
A Szövetség szakmai-tudományos, ismeretterjesztő munkája takarékos, szabályszerű gazdálkodást tükröz. 
Összegezésként: a beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, és az abban foglaltakat a Közgyűlés részére 
elfogadásra javasoljuk. 
 
Dr. Soós Tibor: 
Megköszönöm az Ellenőrző Bizottság beszámolóját. 
Kíván-e valaki hozzászólni? - kérem, hogy ezen szándékukat kézfelemeléssel jelezzék és nevüket - a 
Jegyzőkönyvben történő rögzítés érdekében - hangosan bemondani szíveskedjenek. 
NEM 
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Mivel (több) hozzászólás nem érkezett, megkérem a T. Közgyűlést, hogy – az Ellenőrző Bizottság jelentésének ismeretében 
is - szavazzon a 2021. évi gazdálkodásról szóló beszámolóról és annak közhasznúsági mellékletéről, valamint kiegészítő 
mellékletéről. 
 Megállapítom, hogy a GTTSZ Közgyűlése a 2021. év gazdálkodásáról szóló mérlegbeszámolót és annak közhasznúsági 
mellékletét, illetve kiegészítő mellékletét a következő arányban elfogadta: 

‐ Igen szavazat: 21 

‐ Nemleges szavazat: 0 

‐ Tartózkodott: 0 

és ezzel a 2021. évi mérlegbeszámolót  
‐   28.287 ezer Ft bevétellel és  

‐   24.609 ezer Ft kiadással, 

‐   3.678ezer Ft adózott eredménnyel, 

valamint annak közhasznúsági mellékletét és a kiegészítő mellékletet egyhangúlag elfogadta. 
A szavazást köszönöm. 

4. Rátérünk az Egyebek napirendi pontra, s  visszaadom a szót és a közgyűlés-levezetési feladatait Szabó Sándor 
főtitkár úrnak. 

 
Szabó Sándor:  
Mivel az Egyebek napirendhez senki nem jelentkezett és az Elnökségnek sincs külön közlendője, ezért mindenkinek 
megköszönöm a jelenlétét és segítő közreműködését és mindenkinek további eredményes munkát kívánok, ezzel a 2022.. évi 
rendes közgyűlésünket bezárom.  
Mindenkinek jó nyarat kívánunk, szeptembertől továbbra is számítunk Önökre, Viszontlátásra! 
 
A befejezés időpontja: 12.00 óra 

 
Kmf. 

Szabó Sándor s.k.     Elek Zsuzsanna s.k. 
GTTSZ főtitkára     jegyzőkönyv-vezető 

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

jegyzőkönyv-hitelesítő    jegyzőkönyv-hitelesítő 
 

A GTTSZ DRÓNTAGOZATÁNAK  
ALAKULÓ ÜLÉSE JÚNIUS 22-ÉN 

 
A tagozat célja: A GTTSZ Drón Tagozata kommunikációs hidat épít a drónos társadalom, az állami és civil szervezetek, 
valamint a lakosság között. Szakmai jellegű programokkal segíti a kérdéses feleket, illetve közreműködik a fiatal kori drón 
pilóta képzés minél szélesebb skálájának kiépítésében.  
 
Jelen van:  
A GTTSZ részéről:  

 Szabó Sándor főtitkár,  
 Janzsó Antal főtitkár helyettes,  
 Elek Zsuzsa főtitkárhelyettes, titkárságvezető 

Valamint az új belépők: 
 Dr. Bács Zoltán György közalkalmazott, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 Kása Attila közlekedésmérnök, MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 

 Kovács Péter biztonsági szakreferens, Hungaro Control Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 

 Örmény Georgina Viktória újságíró 

 Dr. Szűcs Szilárd ügyvéd, Fahn Ügyvédi Iroda 
Távolléte mellett írásban kérte pártolói tagságát: 

 Csipak-Török Ágnes repülésbiztonsági elemző, ügyvezető, Légtér.hu Kft. és  

 Verdes Krisztián informatikus mérnök, Infineon Technologies 
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Az alakuló gyűlésen Szabó Sándor főtitkár röviden bemutatta a GTTSZ szervezeti felépítését és munkáját, majd 
az egybegyűlt tagok bemutatkozása után felkérte a jelenlévőket jelöljék ki szabályaikat, fogalmazzák meg rövid 
és hosszú távú elképzeléseiket és a megalakuláshoz szükséges okmányokat írják alá. 
Szabó Sándor a jelenlévőkkel újonnan megalakult Drón Tagozat Elnökének Örmény Georgina Viktóriát kérte 
fel, aki a feladatot vállalta. Örmény Georgina Viktória elnökként írásban felkérte a Tagozat vezetőségébe Janzsó 
Antal és Nyikes Zoltán - Felső oktatási tagozat, Kocsis András - Média tagozat, Kocsis László - Hon - és 
Rendvédelmi/ Rendészeti Szervek Tagozata, Bódis Tamás – Sport és Egészséges Életmód Tagozat tagjait, hogy 
szakmai tudásukkal segítsék munkájukat, amennyiben elképzeléseikkel egyet tudnak érteni. 
 

Szabó Sándor s.k.  
                                                                                                                                            GTTSZ főtitkára 
 
 

„Értem én, hogy gőzmozdony, de mi hajcsa?”-Tartja a régi mondás. 
Íme a jövő szakmája, bemutatkozik a DRÓN! 

 
A Drón Tagozat életre hívásával nem csak egy régi álom válik valóra, de munkánkkal egy hiánypótló, 
tudományos és kommunikációs rést igyekszünk betölteni. Megalakulásunkkal kívánjuk jelezni, hogy a jövő 
nemhogy elkezdődött, de benne élünk. Az egyetlen kérdés csupán az, hogy milyen helyre tesszük magunkat ezen 
a futurisztikusnak tűnő térképen. Mint azt tudjuk, mi Magyarok szeretünk a Holdról is látszani, és Dr. Palkovics 
László innovációs és technológiai miniszter úr törekvése is az, hogy előkelő helyet tudjunk a világban elérni 
ezen a területen is. Erre azonban nincs 20 évünk. 
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a szomszédban dúló háború. Hiszem, bebizonyítjuk, hogy mi magyarok, az 
előkelő hely elérésére képesek is vagyunk. Kevesen tudják, hogy a drónok együttmozgása és mozgatása 
MAGYAR TALÁLMÁNY.  A 2021. augusztus 20-i tűzijáték végén a Parlament felé lebegő giga méretű - 
keresztet bizony magyar fiatalok fejlesztették ki és valósították meg. Igaz, a Holdról ugyan még nem látszott, de 
Európa ismét ránk figyelt. 
A „dróntársadalom” robbanásszerűen bővül. Ma még csak kéri a teret, de záros határidőn belül bejelentkezik a 
trónért, mert olcsó, gyors, rugalmas, innovatív és könnyű. Be kell látnunk, hogy a drón nem csupán gyerekjáték.  
Hiszem, hogy úgy kell tekintenünk rá, mint a 80-as évek internetére. Ismerve azokat a tapasztalatokat, 
számoljunk és a lehetőségekkel, korlátokkal és veszélyekkel egyaránt. Bizonyos szempontból a drón a 
programok fizikai megtestesítője. 
A szabadság mindig felelősséggel jár, és szabályrendszerekért kiált. A „drónvilág” itt tart ma Magyarországon. 
Ebben az útvesztőben szeretnénk segíteni a kormányzat, a szakmai és a civil szervezetek, a média, illetve a 
drónos társadalom hasznos együttélését, együttműködését és információáramlását. Örmény Georgina Viktória 
 
Sokan tartjuk a jövő szakmájának a pilóta nélküli járműveket (UAV). Fotónkon felsoroltunk párat a drónok 
felhasználási területeiről. A következőkben egy – egy területet kívánunk bemutatni a hírlevél olvasói számára.  
(ide jön a kép) 
 
A drónok sötét vagy világos oldala 
A légi közlekedésben használatos drón technológia elképesztő gyorsasággal fejlődik, (nőnek a hatótávolságok, 
repülési idők, terhelhetőségeik), a repülést segítő felszerelések pedig megkönnyítik a drónok irányítását. Az 
egyre szélesebb körű alkalmazása (szállítás, területfigyelés, mentési tevékenység stb.) mutatja, hogy 
felhasználásuk a gazdasági ágazatban elkerülhetetlen. A számos előny mellett azonban megjelennek a veszélyek 
is, hiszen a drón rakománya lehet fegyver, vagy akár robbanóanyag is, illetve a repülőgép számára nagyobb 
veszélyt jelenthet, mint egy madárrajjal való ütközés, nem beszélve repülőterek légterében jelentkező 
kockázatokról. 
A vázolt okok alapján feltehető a kérdés a drónok biztonságosak-e. A válasz természetesen igen, amennyiben 
megfelelően, az előírások betartásával használják őket akár a szabadidős, akár gazdasági és egyéb célú repülésről 
van szó. A szándékos - magánélet megsértése céljával, támadó jelleggel - vagy figyelmetlen használatból adódó 
károkozások teszik, tehetik veszélyessé őket, valamint - csak úgy, mint a földi, vagy vízi közlekedésben, külső 
tényező. A szándékosság állandó kockázatként jelentkezik, nem kizárható, azonban a drón használójának, 
pilótájának megfelelő szakértelme megelőzheti a balesetek kialakulását. 
A drón repülés sötét oldalának kialakulása tehát megfelelő képzéssel, az alkalmazás árnyoldalainak minél 
korábban történő megismertetésével, a kockázati elemek oktatásával, figyelem felhívással nagymértékben 
csökkenthető. 
A GTTSZ Drón Tagozatában a kockázati elemekre is külön figyelmet szándékozunk fordítani. Kovács Péter 
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A drón és az intermodalitás 
A legrégebbi mesterségesen létrehozott közlekedési módok mindennapjaiba, mint a hajózás és a vasút, 
beköszöntött egy új eszköz, a drón. Ezen eszköz célja a civil társadalomban eleinte a hobbi célú felhasználás volt 
kezdetleges műszaki adottságából adódóan, de mindennapjainkra már igen jelentős műszaki fejlődés alatt áll. 
Ezzel olyan változásokat indít el a fenti klasszikus közlekedési módok életében is, amely változás nemcsak rájuk 
lesz átformáló hatású, hanem már visszahat a drónok életére is, akár egy új közlekedési móddá is avanzsálva 
őket (látva a ráépülő ipar mindent más közlekedési módot leelőző fejlődését). A drónok fejlesztési sebessége 
négyszerese-ötszöröse a többi közlekedési módokban alkalmazott járműfejlesztéseknek, így napjaink 
informatikai alapjaira támaszkodva minden más közlekedési eszközt meg fognak előzni korszerűségükkel, piaci 
igényekre való reagálásukkal. 
A fentiekből kiindulva a drónok műszaki teljesítményeinek rohamos fejlődéséből adódóan be fognak lépni az 
áruszállítás intermodalitás területére, felbontva a klasszikus intermodális párosításokat (közút-vasút, közút-hajó, 
közút-repülő). Ez várhatóan elsősorban a közút életében fog elsőként jelentkezni, de később beköszön a vasút és 
a hajózás életébe is (félkész és késztermékek fuvarozásába, kiváltképpen az egységrakományúsított 
küldemények területén). Ennek egyik példája a futárszolgáltatás mindennapjai, amelynek az életét modernizálja, 
formája, új versenyhelyzeteket hozva létre a piacon. 
Ezen, az utca emberét is már érezhetően elérő piacformáló hatás olyan univerzális intermodális járművé teheti a 
drónt, amely segítségével a vasút 
„Last mile” gondjait oldja meg vagy egy nem létező infrastrukturális kapcsolatokat tud helyettesíteni a 
vasútállomás és egy gyár között. Idővel (ami egy vasút életében kb. 20 év, az ötször gyorsabban telik a drónok 
életében!) a kombiterminálok el- és felfuvarozó eszközeivé fognak válni, a citylogisztikáról már nem is beszélve, 
ahol a kamionbehajtási korlátozások okozta költségnövekedésre adhatnak egy valós költségcsökkentő, gyors, 
rugalmas kiszolgálási alternatívát. 
Ennek a szolgáltatásnak a piaci bevezetéséhez még a szabályozási oldalnak is legalább ugyanolyan rohamos 
léptekben kellene fejlődnie, mint a műszaki oldalnak. A GTTSZ Drón Tagozata ezen feladatnak a megoldásában, 
létrehozásában is szerepet vállal. Kása Attila 
 
A drónok szabályozásának kérdéseiről 
A 2021-es jogszabályunk létrehozásával Európában jelenleg Magyarországon legszigorúbb a dróntörvény. A 
szabályok kiterjednek az eszközre és felhasználókra is. A drón szót UAV (Unmanned Aerial Vehicle - pilóta 
nélküli repülőgép) viszont ma már nem feltétlenül csak a levegőben mozgó járművekre használjuk, mert a drón 
közlekedhet úton, vízen és vízben egyaránt. Épp ezért lassan kérdés merül fel: a hol kezdődik a drón, és honnan 
hívjuk már robotnak? Más szabály vonatkozik a kormányhoz kötött „drónokra” és más a civil használatra, sőt, az 
utca emberére is, akkor is, ha ő adott esetben nincs tisztában feltételekkel, követelményekkel. Ennek oka 
elsősorban abban keresendő, hogy ezen irányított eszközöket bárki rendelhet az interneten keresztül, használata 
nem túl bonyolult, sokan gyerekjátéknak tekintik. Éppen ez lehet az oka, hogy a használók nem feltétlenül jól 
mérik fel, hogy a drónon lelhető kamerával rögzített felvételek sérthetik mások személyiségi jogait. Továbbá az 
eszközeik besorolása, jogosítvány, biztosítás, regisztráció, légtérhasználat mind-mind engedély köteles lehet, és 
adott esetben miközben azt hitte csak játszik az illető, szabálysértést követhetnek. Ugyanakkor a drónok pusztán 
mozgási energiája is elegendő arra, hogy más vagyonában, testi épségében kárt okozzon, ezért célszerű, hogy az 
ezzel kapcsolatos ismereteket ne csak a professzionális felhasználók sajátítsák el, hanem a „civil felhasználók”, 
vagy az utca embere is tudja mi a teendője kár esetén. A lakosság felvilágosítására kiváló lehetőség nyílik a 
GTTSZ Drón Tagozat működésének elindításával, oktatási anyagok széles körben történő ismertetésével. dr. 
Szűcs Szilárd 
 
A drón a szoftver rendszerek hardvere 
A 4.0 ipari forradalom mai összetevői: a digitalizáció, adatfelhasználás, robotika és a drón. Az új innováció 
szerteágazó lehetőségeket nyit alkalmazásukkal számos területen. Alkalmazásuk technikai / technológiai 
feltételei adottak; IoT eszközként programozásához ideális a Python nyelv, amely ingyenes és jelentős fejlesztői 
támogató közösséggel rendelkező fejlesztői környezet. Emellett támogatja az ML (Machine Learning), a DL 
(Deep Learning) és az AI (Artificial Intelligence) modulok alkalmazását is. Univerzális felhasználhatóságát jól 
példázza a nyelv sokrétűsége és akár az Objektum Orientált Programozási paradigma támogatása. Script 
nyelvként és teljes értékű desktop alkalmazás írására is kiválóan alkalmas és minden ismert adatbázishoz 
rendelkezik beépített interfésszel. Egy adatbázis az adatok puszta tárolása mellett olyan fejlett adatmanipulációs 
funkciókkal, adatmegjelenítési és akár időzített riportolási képességekkel, illetve automatizációs eszközökkel 
rendelkezik, hogy alkalmazásuk rendszer szinten elengedhetetlen. Többek között ennek a területnek 
vizsgálatával és fejlesztésével, oktatási anyagaival is segítjük a Drón Tagozat munkáját és öregbítjük a GTTSZ 
már megszerzett jó hírét. Verdes Krisztián 
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HÍREK 

 

PÁLYÁZATOK, EGYEDI KÉRELMEK 

 

 A GTTSZ az elmúlt közel harminc évben szellemi- és kapcsolati potenciálját a tanulás, a tudás, a 
kutatás-fejlesztés, az innováció és hazánk versenyképességének növelése szolgálatába állította. 

 Nagy örömmel értesültünk, 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 2021/22. évre támogatást ítélt meg„Az egyetemek szerepe az innovációs 
ökoszisztémában” című konferencia-sorozatunk megvalósításához, így újabb három sikeres rendezvényt 
szervezhettünk az Óbudai, a Debreceni és a Miskolci Egyetemen. 
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Szintén nagyon örülünk, hogy Prof. Dr. Kásler Miklós úr, volt emberi erőforrások miniszter – a 2021. 
évben lebonyolított, „Nagy magyar alkotóink és alkotásaik nemzetünknek, a világnak” című konferencia-
sorozatunkhoz hasonlóan – a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri kerete terhére, újabb támogatást ítélt meg 
Szövetségünk részére„A hazánkban a társadalom és a tudomány, valamint a technológia egymásra hatása a 
digitalizáció korában” című konferencia-sorozatunk 2022. II. félévében történő megrendezéséhez, további 
három egyetemen. 

 A GTTSZ a jövőben is szükségesnek tartja tudatosítani a fiatalok - technikumi tanulók, egyetemi és 
középiskolás hallgatók - körében a tanulás, a tudás és az innováció fontosságát.  

 Az idei évben újból sikerrel pályáztunk a Nemzeti Együttműködési Alap „Civil szervezetek 
működésének biztosítására, vagy 
szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont 
támogatás 2022” pályázati kiírására, és döntés-előkészítés alatt van az adományok után járó, normatív 
kiegészítésen alapuló támogatás is. 

 

KÖSZÖNET AZ SZJA 1 SZÁZALÉKÁÉRT 
 

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége elnöksége köszönetét fejezi ki mindazoknak, 
akik a 2020. évi személyi jövedelemadójuk 1 százalékát felajánlották céljaink megvalósítására. A 2021. évben 
beérkezett, 2020. évi szja 1%-ot jelentő 39.695,- forintot a GTTSZ 2021. évi rendezvényei támogatására 
fordította.  

 
Köszönjük felajánlásaikat, melyekre továbbra is, minden évben számítunk! 

 
RÖVID BESZÁMOLÓ A GTTSZ ÖNKORMÁNYZATI 

TAGOZATÁNAK SZAKÉRTŐI MUNKÁJÁRÓL A 2021. ÉVI 
ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATOK VONATKOZÁSÁBAN 

 
A GTTSZ Önkormányzati Tagozatának önkéntes szakértői a Miniszterelnökség által meghirdetett Magyar Falu 
Program és a Belügyminisztérium által meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” című 
pályázati program keretében a 2021. évben is nagyon sok pályázat elkészítésében nyújtottak műszaki-szakmai és 
jogi, pályázatírói segítséget az Önkormányzati Tagozat tagjainak. Örömmel jelenthetjük ki, hogy a GTTSZ 
szakmai közreműködésével készült pályázatok mind érvényesek – azaz szakmailag megfelelők - lettek és sokat 
közülük támogatásban részesítettek.  
 
A Belügyminisztérium 2021. januárjában pályázati kiírást tett közzé „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására”. A GTTSZ Önkormányzati Tagozata – segítséget nyújtva a hozzá forduló kilenc 
települési önkormányzati Tagtársunknak – 9 pályázat elkészítésében vállalt szakmai közreműködést. Az 
Önkormányzati Tagozat munkáját öröm és siker kísérte: A Belügyminisztérium 2021. június 29-i pályázati 
döntésében mind a 9 pályázatot érvényesnek és nyertesnek hirdette ki, pályázó Önkormányzataink mindegyike 
így közel 20 m Ft. vissza nem térítendő támogatást kapott belterületi utak felújítására.  
 
A Miniszterelnökség által meghirdetett Magyar Falu Programban a GTTSZ Önkormányzati Tagozata több mint 
30 pályázat elkészítésében vállalt szakmai közreműködést. Önkormányzataink belterületi utak fejlesztésére, 
falubuszok és traktorok beszerzésére, valamint óvoda felújításra nyújtottak be pályázatokat. Az Önkormányzati 
Tagozat jelen pályázati programban is eredményes munkát végzett: Valamennyi, általunk szakmailag segített 
pályázat érvényes lett és külön örömünkre több pályázat nyertesként került kihirdetésre: 7 Önkormányzati 
Tagunk egyenként 40 m Ft. vissza nem térítendő támogatást nyert belterületi utak felújítására, valamint 2 
Önkormányzati Tagunk falubusz és közterület karbantartó traktor beszerzésére kapott 15-15 m Ft. vissza nem 
térítendő támogatást! 
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Az Önkormányzati Tagozat önkéntes szakmai segítsége nélkül a fenti pályázatok valószínűleg nem tudtak volna 
elkészülni, ugyanis vagy a szükséges tervezői, mérnöki, vagy a jogi, pályázatírói kompetencia hiányzott 
tagtársainknál. Ezért örömmel és büszkeséggel tölti el az Önkormányzati Tagozatot, hogy szakmailag megfelelő, 
minden pályázati kritériumot teljesítő pályázatok kerültek ki az Önkormányzati Tagozat – önkéntes – 
szakértőinek kezei közül, valamint, hogy szakértői-szakami segítségünkkel ilyen jelentős összegű pályázati 
forrást sikerült Önkormányzati Tagjainknak elnyernie.  
 
Munkánkat a 2022. évben is újult erővel, töretlen lelkesedéssel és tettvággyal folytatjuk! 

 
                                        Dr. Rudolf Róbert Márton s.k. 

                                                     a GTTSZ Önkormányzati Tagozatának elnöke 
 

A GAZDASÁGÉLÉNKÍTŐ PROGRAM KERETÉBEN 
MEGVALÓSULT NATÚR GYÜMÖLCSLÉ-ELŐÁLLÍTÓ ÜZEM 

ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA NAGYHALÁSZON 

Nagyhalász Város Önkormányzata több mint 211 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatásban része-
sült a Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programja keretében gyümölcslé-előállító üzem kialakí-
tására.  

A település gyümölcstermesztő hagyományokkal, jelentős ültetvényterülettel rendelkezik, 20 kilométeres 
vonzáskörzetében több mint ezer hektár ültetvény (alma, bodza, meggy, szilva, birsalma) található. A zöldség 
alapú ivóléhez szükséges alapanyagot helyi őstermelőktől szerzik be, emellett a közfoglalkoztatási program 
keretében gyümölcs- és zöldségtermesztést folytató térségi önkormányzatokkal is együttműködnek, így az 
alapanyagellátás biztosított. 

A szintén gazdaságélénkítő programot megvalósított ramocsaházi és szamosszegi önkormányzatokkal együtt, 
Nyírség Aranya elnevezéssel közös brandet alakítottak ki a sikeres piacszerzés érdekében. 

A beruházás során az önkormányzat megvásárolt és felújított egy ingatlant a kialakítandó üzem számára, 
valamint a működéshez szükséges gépeket és berendezéseket is beszerezte. Az üzemeltetést a 100%-os 
önkormányzati tulajdonú Nagyhalászi Szolgáltató Nonprofit Kft. fogja végezni. Az üzem létrehozása két fő nyílt 
piaci munkahelyet teremtett a hátrányos helyzetű térség településén. 

A beruházást 2022. június 29-én adták át, a rendezvényen ünnepi beszédet tartott Réthy Pál közfoglalkoztatási és 
vízügyi helyettes államtitkár, Román István kormánymegbízott és Szabó István a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Közgyűlés alelnöke, köszöntőt mondott dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő és Orosz Károly, 
Nagyhalász polgármestere. 

 
A gyümölcslé-előállító üzem ünnepélyes szalagátvágása Román István kormánymegbízott, dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő, 

Orosz Károly polgármester, Réthy Pál közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár, valamint Szabó István a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Közgyűlés alelnöke részvételével 
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KÖNYVAJÁNLÓ 
 
A Kopátsy Sándor szellemi örökségét bemutató életműsorozat keretében megjelent az Új közgazdaságtan – A 
minőség társadalma című kötet. „Ez a közgazdász szakmai véleményemet tükröző életművem” – így értékelte 
2011-ben az akkor 90 éves szerző könyve első kiadását, amely húsz év munkájának húszezer oldalnyi kéziratá-
ból állt össze. Nem tankönyvnek szánta: az olvasók szemléletére kívánt hatni, átadva azokat a tapasztalatokat, 
amelyek az ő látásmódját is alakították.  

 
Kopátsy Sándor (1922–2020) életszerű alapokon merész és újszerű szempontokat ad az országos szintű gazdasági fejlődés számára. 

Fotó: EGRESSY ORSOLYA 

 
„A jelenkor tíz parancsa között az első: Legyél kíváncsi, keresd mindennek az okát!” 
– fogalmazza meg a mindenkire érvényes kiindulópontot a világ szemléletére.  

Kopátsy pedig már műve elején kiemeli, hogy a tudományos és technikai forradalom bázisán egészen új, minő-
ségileg más társadalom jött létre, amelyben már nem a tőke, hanem a tudás, a minőségi munkaerő lett a szűk 
keresztmetszet. Ha csak annyit állapítunk meg a mai közgazdaság-tudományról, hogy abban a tudásvagyon gya-
rapítása csupán kiadási tételnek számít, leírhatjuk, hogy éppen annyira elavult, mint az alkímia, az aranycsinálás 
– írja Kopátsy. 

Ez az elavult közgazdaságtan számos olyan tényezőt nem vesz figyelembe, amelyek alapvetően befolyásolják 
egy ország gazdaságának sikerét. A kultúrát, a gazdálkodáshoz kapcsolódó viselkedési módot például nem tekin-
ti a gazdaság működését alakító tényezőnek.  

A közgazdaság elmaradottságát kevés tényező bizonyítja jobban annál – folytatja a sort –, mint ahogyan a népes-
ség alakulását kezeli. Az embert darabra számolja akkor is, ha a modern társadalomban a társadalom minőségi 
igénye nagyságrenddel fontosabb, mint a mennyiségi. Ehhez hozzáteszi azt is: az emberekben rejlő képességek 
kibontakoztatása szempontjából semmi sem fontosabb annál, hogy a következő generáció minél nagyobb hánya-
da ott szülessen, ahol a legjobbak a felnevelési kilátások, a gyakorlatban azonban éppen ennek az ellenkezője 
történik.  

Felrója azt is, hogy az oktatás még nem jutott el odáig, hogy bevallja: az iskolák minősítése nagyon távol áll az 
élettől. Ma is a tradíciók alapján, az elsajátított anyag mennyisége, a szorgalom és az engedelmesség alapján 
osztályoz, az élet azonban a tehetséggel párosult tudást, annak a gyakorlati alkalmazását értékeli – figyelmeztet.  

Mitől függ a következő generáció minősége? Milyen családi pótlékra, családtámogatásra, nyugdíjrendszerre 
volna szükség? Mit üzen a gazdaság az oktatáspolitikának? Miért nem szabad a foglalkoztatást csak a piacra 
bízni? – ezekről a kérdésekről is kifejti véleményét. 

A magyar jövőképnek pedig egy egész fejezetet szentel, ahol hangsúlyozza, hogy ma sokszorta többet alakíthat 
az egyén és a társadalom a saját sorsán, mint bármikor korábban a történelemben. 

A Pallas Athéné Könyvkiadó Kopátsy-életműsorozatának első kötete a Beszélgetések Adyval, mely Ady Endre 
száz publicisztikájából és a hozzájuk fűzött Kopátsy-kommentárokból áll, középpontba helyezve többek között a 
középosztály kérdéskörét. A sorozat második, Új közgazdaságtan című könyvét pedig az életműsorozat harma-
dik köteteként a Van kiút! követi, melyben Kopátsy gazdaságpolitikai esszégyűjteménye olvasható. 
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XV. KŐBÁNYAI RENDVÉDELMI NAPOK  

 
 

ÚJ PÁRTOLÓ ÉS JOGI TAGOK 
 
Pártoló tagok:      Jogi tagok:

Dr. Bács Zoltán György    Bteam Hungary Kft. 
Csipak-Török Ágnes    Csengersima Község Önkormányzata 
Kása Attila     Gallardo Kft. 
Kovács Péter     Murakeresztúr Község Önkormányzata 
Dr. Nagy-Tóth Nikolett Ágnes   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Dr. Nyikes Zoltán    Rail Europe Kft. 
Örmény Georgina Viktória   Tormafölde Község Önkormányzata 
Dr. Szűcs Szilárd 
Verdes Krisztián 
 
 
 

 
 
 



EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 



























TUDOMÁNYOS MELLÉKLET 
 

A vállalkozások fenntarthatóságának új szempontjai: a nem 
pénzügyi jelentések európai gyakorlatának elemzése 

 

Prof. Dr. Lentner Csaba egyetemi tanár, GTTSZ elnökhelyettes 
 
A nemzetközi besorolású (Scopus, Wos) Pénzügyi Szemle közpénzügyi tudományos folyóiratban jelent 
meg Boros Anita egyetemi tanár (MATE), Lentner Csaba egyetemi tanár (NKE) és Nagy Vitéz egyetemi 
adjunktus (Corvinus) pénzügyi fenntarthatósággal kapcsolatos publikációja magyar és angol nyelven. A 
periodikát az Állami Számvevőszék adja ki, s helyet biztosít azon kutatói közleményeknek, amelyek magas 
színvonalúak, s új ismereteket közvetítenek. Az alábbiakban tanulmány rövid összefoglalása olvasható. 
 
Az ESG jelentések fontossága 
Ismeretes, hogy a nemzetközi számviteli standardok és magyar számviteli törvény szerint is a vállalkozásoknak 
az éves beszámolójukban a számviteli alapelvekről, különösen a vállalkozás folytatása számviteli alapelvéről az 
üzleti év vonatkozásában nyilatkozni kell, illetve az éves beszámolót vizsgálva, ennek megítélésére a külső 
szemlélőknek ehhez teljes információs volument kell biztosítani. Az ESG jelentések azonban már többről 
szólnak, mint a pénzügyi-számviteli információk. A környezeti (E), szociális (S) és kormányzati (G) 
kritériumoknak való megfelelésről a vállalatoknak az ún. nem pénzügyi információkra vonatkozó közzétételek 
szabályrendszere (keretrendszere) szerint kell beszámolnia. A szerzők azt vizsgálták, hogy milyen jellemzői 
vannak az ESG-jelentéseknek az Európai Unió területén működő egyes nagyvállalatok körében, azok tükrözik-e 
az egyes piaci szereplők fenntarthatósági tevékenységét és melyek a kérdéskör legkurrensebb problémái. A 
kutatásaink során arra a megállapításra jutottak, hogy számos egymással párhuzamosan létező - eltérő adatok 
közzétételét előíró - kötelező és önkéntes közzétételi előírás van, amelyek ezért csak részlegesen alkalmasak a 
vállalkozások fenntarthatósági tevékenységének az összehasonlítására. A vállalati jelentések egy része emellett 
csak alapelvi szinten foglalkozik az ESG kérdésekkel és csak kisebb hányaduk számol be konkrét 
intézkedésekről és elért eredményekről. Ebből kiindulva megfogalmazták azokat a javaslatokat is, amelyek a 
vállalatok ESG mutatók alapján történő összemérhetőséget támogatják. 

 
Az ESG információkra vonatkozó közzétételi keretrendszerek igen összetett képet mutatnak. A közzétételi 
szabályozók fragmentáltsága és bonyolultsága kihívást jelent mind a befektetők, mind a vállalatok számára. 
Gyakran maguk az ESG-jelentések is igen heterogén képet adnak. A keretrendszereknek való megfelelés 
gyakorta önkéntes, a vállalatok által közölt adatok eltérőek és a jelenlegi közzétételi keretek nem teszik lehetővé 
a vállalatok ESG teljesítményének a tényleges összehasonlítását. Ezek bemutatása érdekében a cikkben leírásra 
kerültek az uniós közzétételi szabályozók. A szerzők részletesen megvizsgálták hogy az egyes tagállamok 
milyen implementációs megoldásokat alkalmaztak az egyes kulcskérdések vonatkozásában és azoknak uniós 
piaci szinten milyen eredményei mutathatók ki. Az elemzések tapasztalataiból kiindulva fókusz alá került az 
ESG-teljesítmény tényleges mérését és összehasonlíthatóságát akadályozó tényezők köre, és ajánlások ezek 
feloldására.  

Az ESG-szemlélet integrációja egy nagyon lényeges és összetett folyamat egy vállalat életében. Annak egyes 
elemeinek információkban, adatokban való visszatükröződése jelentős méretekben meghatározhatja különösen 
az adott vállalat társadalmi megítélését, reputációját, a fogyasztói kihívásokat, a vállalati és a befektetői kultúrát, 
de akár a piaci versenyképességet is. A fogyasztók és a befektetők megnyerése érdekében a vállalatok számos 
stratégiát követnek a hagyományos marketing eszközöktől egészen az önkéntes jelentések közzétételéig. 
Ezekhez a nemzetközi szintű keretrendszerekhez az uniós szabályoknak is igazodniuk kellett, így az elmúlt 
néhány évben az Unió szintjén is kimunkálásra került az ESG közzétételre vonatkozó szabályok rendszere. 
 
Az ESG jelentések főbb tartalma 
Az uniós szabályozás előírja, hogy az olyan közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységnek minősülő 
nagyvállalkozásoknak, amelyek mérlegforduló napjukon túllépik az adott üzleti évben foglalkoztatottak átlagos 
létszámára vonatkozóan 500 főt előíró kritériumot, a vezetés beszámolójában bele kell foglalniuk legalább a 
környezetvédelmi, szociális és foglalkoztatási kérdések, az emberi jogok tiszteletben tartása, a korrupció elleni 
küzdelem és a megvesztegetés kérdései vonatkozásában az alábbiakat: 

– a vállalkozás üzleti modelljének rövid leírása; 
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– a vállalkozás által az e kérdésekkel kapcsolatban követett politikák leírása, utalva az alkalmazott átvilá-
gítási eljárásokra; 

– e politikák eredményei; 
– a vállalkozás műveleteivel, többek között – indokolt esetben és az arányosságra is figyelemmel – üzleti 

kapcsolataival, termékeivel vagy szolgáltatásaival összefüggésben az e kérdésekkel kapcsolatos legfőbb 
kockázatok, amelyek valószínűleg hátrányos hatásokkal járhatnak e területeken, és e kockázatok vállal-
kozás általi kezelésének módja; 

– az olyan kulcsfontosságú, nem pénzügyi jellegű teljesítménymutatók, amelyek lényegesek az adott üzle-
ti tevékenység szempontjából. 

 
A szerzők megvizsgálták az „Alliance for Corporate Transparency” elemzését is, amely kiemeli, hogy az összes 
vállalat 36,2%-a számol be éghajlattal kapcsolatos célkitűzésekről és csak 36,4%-uk határoz meg konkrét 
célkitűzéseket is. Az említett elemzés 2019-ben a pénzügyi szektor vállalatait emelte ki, mint az éghajlattal 
kapcsolatos célokat a jelentéseikben legkevésbé megjelölő ágazatot, mivel a vizsgált pénzügyi vállalatok 
mindössze 20,5%-a határozott meg kifejezetten az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó célokat. 

A kutatás azt is megállapította, hogy a vállalatok többsége nem rendelkezik konkrét kockázatcsökkentési 
stratégiával (68%) és csak 23%-uk foglalkozik konkrét éghajlati kockázatokkal. Az üvegházhatású gázok (ÜHG) 
kibocsátására nézve a vállalatok több mint kétharmada ad konkrét kulcsfontosságú teljesítménymutatókat, 
azonban a kutatás szerint ez az érték a felére esik vissza, ha az energiafelhasználásból származó kibocsátások 
kerülnek fókuszba és valamivel több mint egyharmadára, ha a vállalat értékláncára nézve vizsgáljuk az ÜHG 
kibocsátást. 

Az ESG-re vonatkozó uniós irányelv szabályozási autonómiát adott a tagállamoknak a nem pénzügyi jelentések 
helye és mikéntje tekintetében is. Ennek következtében meglehetősen eltérő megoldások alakultak ki Európában. 
A magyar számviteli törvény 95. § (5) bekezdése szerint az üzleti jelentésben külön be kell mutatni a 
környezetvédelemnek a vállalkozó pénzügyi helyzetét meghatározó, befolyásoló szerepét, a vállalkozó 
környezetvédelemmel kapcsolatos felelősségét, a környezetvédelem területén történt és várható fejlesztéseket, az 
ezzel összefüggő támogatásokat, a környezetvédelem eszközei tekintetében a vállalkozó által alkalmazott 
politikát, valamint a környezetvédelmi intézkedéseket, azok végrehajtásának alakulását. 

A nemzeti szabályok jelentős mértékben eltérnek a könyvvizsgálói bevonással összefüggő előírások 
vonatkozásában. Az Accountancy Europe 2020 februárjában közzétett „Towards reliable non-financial 
information across Europe”1 szerint az érintett országok 46%-a az irányelvi minimum szabályokat írta elő a 
nemzeti jogban a nem pénzügyi információk közzétételének ellenőrzése céljából, míg 42%-uk annak a pénzügyi 
beszámolóval való koherenciáját is ellenőrizni rendeli. A tagállamok 54%-a önkéntes alapon írta elő a nem 
pénzügyi kimutatások könyvvizsgálói ellenőrzését és csak 11%-uk írta elő kötelező jelleggel. A magyar 
számviteli törvény 156. § (5) bekezdés n) pontja akként rendelkezik, hogy a független könyvvizsgálói 
jelentésnek kell tartalmaznia a könyvvizsgáló nyilatkozatát arról, hogy az üzleti jelentés magába foglalja-e a nem 
pénzügyi kimutatást. 

Az ESG-teljesítmény tényleges mérését és összehasonlíthatóságát akadályozó tényezők között az 
alábbiakra hívták fel a figyelmet a szerzők: 

 az ESG szempontokat jobbára nevesítik a vállalatok, de az üzleti döntéseiknél nagyon alacsony arány-
ban veszik figyelembe ezeket a tényezőket.  

 a különféle ágazatok vállalati fenntarthatósági kihívásai számos ponton eltérőségeket mutatnak, 
 eltérő terminológiát alkalmaznak a különböző szegmensek vállalatai, befektetői, fogyasztói,  
 a vállalatok számos adatforrásból merítenek (pl. vállalati adatbázisok, social media, általános médiu-

mok), amelyek összehasonlíthatósága, feldolgozása, a kapcsolódó KPI-ok is eltérőségeket mutatnak és 
az adatokat ritkán auditálja külső ellenőr, 

 a bemutatni rendelt üzleti modellek szintén igen heterogén képet mutatnak, ahogyan az egyes vállalko-
zások szektorspecifikus ügyfélköre, az általuk ellátott tevékenységek spektruma és az ügyfélelérés csa-
tornái is. Ebből következően az egyik legnehezebb feladat az egyes ágazatok vállalati tevékenységeinek 
egységes meghatározási rendszer alá rendelése, 

 az uniós szabályozók elsősorban az éghajlati témákra helyezik a hangsúlyt, a social és a governance té-
mákhoz képest is. Sok vállalat – így például a pénzügyi intézmények egy része - lehetőségként tekint az  

 

                                                           
1https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/Accountancy-Europe-NFI-assurance-
practice_facthseet.pdf (Letöltve: 2022. március 16.) 
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ESG szabályozókra, hiszen új piacok és új ügyfelek megszerzésének lehetőségét is magában rej-                
ti,ugyanakkor, sokan nagyon kockázatos szegmensnek tekintik, hiszen például az éghajlatváltozás koc-
kázatai nehezen mérhetőek, bizonytalan időtávon alakulnak ki, számos politikai és gazdasági forgató-
könyvtől és megannyi bizonytalansági faktortól függenek, 

 a kockázatok azonosítása az egész folyamat kardinális kérdése: jelenleg ugyanis eltérő metodikával tör-
ténik a kockázatok feltérképezése, azonosítása és kezelése. A kockázatok közül a szabályozók főként az 
éghajlati kockázatokra fókuszálnak, így a social és governance kockázati mutatók listája egyelőre még 
kiforratlan,  

 a tanulmány arra is rámutat, hogy a megvizsgált területek is elsődlegesen a jelentéstételi kötelezettsé-
gekre fókuszálnak, ahogyan a tagállami előírások is. Éppen ezért a nyomon követés eszközrendszere 
egyelőre meglehetősen korlátozott, 

 jelenleg a pénzügyi és a nem pénzügyi beszámolás időben kevésbé különül el egymástól, így egyes 
fenntarthatósági beavatkozások közvetett hatása is csak kis pontossággal becsülhető, 

 az adatok minősége szintén változatos képet mutathat, hiszen akár tagállamonként is eltérő lehet például 
a könyvvizsgálói mechanizmusok mélységének szabályozása.  

 
A szerzők úgy vélik, hogy 

 elengedhetetlen kötelező érvényű, egységes szabályrendszer kimunkálása az Unió szintjén az átlátható-
ság és összemérhetőség biztosítása érdekében, 

 szintén szükséges ágazatonként meghatározni azt az objektív keretrendszert, amely lehetővé teszik az 
egyes vállalati tevékenységek ESG-hatásának mérését és értékelését, 

 számos olyan ESG-alkalmazás, szolgáltatás felbukkant az elmúlt néhány hónapban a piacon, amely a 
blockchain vagy a mesterséges intelligencia előnyeire támaszkodva automatizált rendszerként teszi le-
hetővé az adatok szintézisét, újrafeldolgozását és a különböző jelentéstételi kötelezettségeknek megfele-
lő átalakítását. Bizonyára sokat segítene a tagállami vállalatoknak egy egységes, könnyen kitölthető, 
azonos elvek (mutatók) alapján kiértékelő uniós szintű elektronikus rendszer létrehozása. 

 

Ebben az egységesítési munkában kétségtelenül egy lényeges előrelépés lesz a 2021. év áprilisában közzétett 
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) végrehajtása, vagyis a CSRD, amely minden 
nagyvállalatra és minden szabályozott piacokon jegyzett társaságra kiterjeszti a kötelezően auditálandó adatok 
közzétételére vonatkozó hatályát. A CSRD részletesebb jelentési kötelezettséget vezet be, valamint a kötelező 
EU fenntarthatósági jelentési szabványok szerinti jelentéstételi kötelezettséget ír elő. Emellett megköveteli a 
vállalatoktól, hogy digitálisan címkézzék a jelentett információkat, így azok bekerülnek a tőkepiaci unió 
cselekvési tervében előirányzott egységes európai hozzáférési pontba. Mivel azonban a CSRD egy irányelv, 
célszerű lesz nyomon követni a tagállami implementáció alakulását, mind magyar kormányzati, mind vállalati 
szinteken, hiszen az ESG jelentések jelentős felértékelődése várható már a közeljövőben.  

A tanulmány magyar és angol nyelven az alábbi linkekre kattintva olvasható teljes terjedelmében: 
Boros, Anita ; Lentner, Csaba ✉ ; Nagy, Vitéz 
A fenntarthatóság új szempontjai: a nem pénzügyi jelentések európai gyakorlatának elemzése 

PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) 67 : 2 pp. 186-200. , 15 p. (2022) 
https://www.penzugyiszemle.hu/upload/pdf/penzugyi_szemle_magyar/2022_2_szam/BorosA_2022_2_M.pdf 
Boros, Anita ; Lentner, Csaba ✉ ; Nagy, Vitéz 
New Aspects of Sustainability: Analysis of the European Practice of Non-Financial Reports 

PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) 67 : 2 pp. 181-195. , 15 p. (2022) 
https://www.penzugyiszemle.hu/upload/pdf/penzugyi_szemle_angol/volume_67_2022_2/A_BorosA_2022_2.pd
f 
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együttműködés 
 
Absztrakt 
 
A legtöbb mérnök / környezetmérnök-képzés a szaktárgyakra koncentrál, s az egymásra épülő alapozó és 
szakmai tárgyak rendszere sok hallgató gondolkozásában nem alkot koherens képet az adott mérnöki 
tevékenység egyes részterületein kínálkozó lehetőségekről, valamint így a szükséges kompetenciákról sem. Erről 
valószínűleg nem a hallgatók tehetnek, hiszen sokszor hiábavaló az oktatók azon törekvése, hogy az egyes 
tárgyak összefüggő, rendszerezett egésszé álljanak össze a hallgatók szemléletében, gondolkozásában, mert még 
a szakmailag tapasztalatlan hallgatóságban nem alakulhatott ki az integráló megközelítés. A „szakmaiság” 
kialakulásának további gátja az, hogy a félévek, vizsgaidőszakok körforgásában nincs is ideje a hallgatóknak, 
hogy együtt szemléljék a tanulmányaik egyes részeit, mint egy gyakorló mérnöki szakterület sikeres 
munkavégzéséhez szükséges eszközeit és alapkészségeit. Hiába igyekeznek az oktatók rámutatni az egyes 
összefüggésekre, a BSc képzés végére csak kevesekben sikerül kialakítani ezt a megkívánt, az adott szakmára, 
vagy legalább egy-egy területére egységként tekintő szemléletet.  
Mi tehet a mérnökoktatás fenti hiányosság megszüntetésére? Növelni kell a projektszemléletű oktatás arányát, 
magát a projektmenedzsment-képzést, hallgatók kis csoportjai által önállóan megoldandó feladatok számát. 
Méghozzá olyan feladatokat kell találni, ahol lehetőleg több környezetmérnök tárgy együttes alkalmazása révén, 
a projekt megvalósítása révén, mintegy „magától” alakul ki a fentiekben hiányolt egységes látásmód. 
A fentiek kissé részletesebb kifejtése után, ha nem is igazi projekttel kapcsolatban, hanem annak kialakításához 
nagy segítséget nyújtó GTTSz szervezte és támogatta környezetvédelmi szolgáltatók, szennyvíztisztító, 
hulladéklerakó etc. meglátogatását lehetővé tevő szakmai út lehetőségét járó köszönetet fogalmaz meg a szerző.  
A vállalatok projekt szerű működése  
A mérnökhallgatók, így a környezetmérnök-hallgatók oktatásának alapvető célja a diplomás „jövő mérnökök” 
számára a szakmai alapot jelentő tárgyakban, valamint az egyes környezetvédelmi területekhez tartozó speciális 
témakörökben való jártasság biztosítása. De ez a cél, csak, mint minimum követelmény fogalmazható meg, mert 
a mérnöki hivatás ellátásához további képességek elsajátítása is szükséges. Ezen egyéb kompetenciák közül, a 
cikk tárgyához tartozóakat emelem ki az alábbi felsorolásban;  
 

- Gazdasági / piaci folyamatokban való eligazodás,  
- Emberekkel való bánás képessége,  
- Jó kommunikációs képesség mind szóban, mind írásban, lehetőleg idegen nyelven is,  
- Folyamatos tudás- és önfejlesztés igénye,  
- Multidiszciplináris környezetben való együttműködés képessége más szakmák képviselőivel,  
- Team munkában való hatékony részvétel képessége. 

 
Természetesen számos más tulajdonsággal kell még rendelkeznie egy frissen végző mérnöknek, mind általános 
kvalitásokat, mind egy később választandó szakmai részterület, mind egyéni specifikus képességek terén. Ebben 
a cikkben a fenti felsorolás utolsó két elemével kapcsolatos, ezeket egyesítő képesség kialakítására 
koncentrálunk; a projekt szerű munkában való részvétel, az ennek megfelelő szemlélet képessége. Ennek 
fontosságát indokolják az alábbiakban, a működő vállalatokra jellemző projekt folyamatok bemutatása.  
A különböző valós körülmények között működő vállalatoknak törekedniük kell arra, hogy minél rugalmasabb 
legyen a felépítésük, működésük, – attól függetlenül, hogy köz- vagy versenyszférához tartozna, hogy mekkora a 
szervezet mérete, illetve, hogy nemzeti vagy nemzetközi piacon tevékenykednek – hiszen a sokszor turbulens 
módon változó, különféle társadalmi, technológiai, gazdasági és pénzügyi hatásokra minél hamarabb kell 
reagálniuk az (üzleti) siker érdekében.  
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A rugalmasságot pedig többnyire a projekt alapú munkamegosztás biztosítja, amelyet jól mutat az ISO szabvány 
szerinti meghatározás is. E szerint a projekt olyan egyedi folyamatrendszer, amelyet kezdési és befejezési 
dátumokkal jelöltek meg, specifikus követelményeknek (beleértve a minőségi, költség- és erőforráskorlátokat) 
kell megfelelnie, és tulajdonképpen a célkitűzés elérése érdekében vállalt, koordinált és kontrollált 
tevékenységek csoportja. Jellemzően nemcsak egy projektet futtat a vállalat, hanem akár többet is 
párhuzamosan, amiből egy úgynevezett projektportfolió is összeállhat. Akár egy, akár több projektben való 
részvételről van szó, mindenképpen három tényezőt kell mindvégig szem előtt tartani: az idő-, a költség- és a 
minőségkövetelményeket. Bár a projekt sikerességét többféle egyéb aspektusból is meg lehet közelíteni, az előbb 
említett elvárásoknak minden körülmények között meg kell felelni. Természetesen a megvalósítás közben 
valamelyik tényező élvezhet ideiglenesen nagyobb prioritást, de alapvetően együtt kell kezelni ezeket. 
A projekt indítása 
 
A projektek a probléma megoldására irányuló kezdeményezéssel és alapos tervezéssel kezdődnek. Pontosan meg 
kell határozni, hogy miért van szükség a projektre, milyen céllal jön létre, nagyjából mennyi idő alatt lehet a célt 
elérni, valamint, hogy milyen belső vagy akár külső igények, követelmények merülnek fel ezzel kapcsolatban. 
Fel kell mérni a szükséges erőforrásokat is, mivel a különböző költségvonzatok nagy szerepet játszanak abban, 
hogy a vállalat vezetése vagy tulajdonosi köre egyáltalán engedélyezzék a projektet. Ha a kezdeményezés pozitív 
fogadtatásra talál, és elindulhat a projekt, akkor kell kidolgozni a részletes projektmenedzsmenttervet.   
A projekt részletes megtervezése 
 
Meg kell határozni a munkalebontási szerkezetet, a tevékenységeket, az átfutási időket, a függőségi viszonyokat, 
a pontos erőforrásigényeket, az ütemtervet, valamint elengedhetetlen a kockázatelemzés. Mindemellett ki kell 
jelölni az egyes területek vagy feladatok felelőseit is, és lehetőség szerint minél hamarabb (akár már a 
kezdeményezési fázisban) ki kell nevezni a projektmenedzsert. A végrehajtás során koordinálni kell a különböző 
erőforrásokat, beleértve ebbe a projektcsoport tagjainak menedzselését is. Mindegyik fázisnál és feladatnál 
rendkívül fontos a kommunikáció, hiszen a hatékony információáramláson múlhat az egész projekt sikeressége 
is. A felmerülő kihívásokat a lehetőség szerint rugalmasan kell kezelni, tehát szükség esetén a terveket vagy a 
végrehajtandó lépéseket meg lehet változtatni, de érdemes a minőségmenedzsment szempontoknak végig 
megfelelni, azaz állandóan nyomon követni azt, hogy mi volt a tervben, hogy zajlik a megvalósulás és a kettő 
között keletkező eltéréseket szükséges-e pótolni. A projektmenedzser akár ki is jelölhet egy követési és 
felügyeleti folyamatcsoportot, akiknek a feladata a teljesítés nyomon követése és felügyelete, valamint az idő 
(ütemezés), a költségek és a minőség szabályozása, szükség szerinti folyamatos újratervezése.  
Az alábbi ábra ezt a folyamatot mutatja be, az ismert PDCA ciklus módosításaként, (J Ammenberga, E. Sundinb, 
2005). A PDCA betűk jelentése; plan – tervezés, do – cselekvés /végrehajtás, check – ellenőrzés / kontroll, act – 
beavatkozás.  

 
A módosítás lényegében abból áll, hogy egyrészt a P és az A fázis, azaz a ciklust indító „plan” / tervezés, 
másrészt a kontrollt, azaz a tapasztalatok levonását jelentő ellenőrzés utáni „act” egybe vonva, ami így nemcsak 
tervezésként, hanem újra-tervezésként is felfogható.  
A másik módosítás abból áll, hogy a projekt indító és záró eleme is fel van tüntetve, ami minden projektnek 
fontos eleme. Egyetemi hallgatók számára szerveztett „mini” projektek esetében természetesen az „indítás”, 
illetve „indíttatás” rendszerint nem üzleti folyamatból érkezik, hanem didaktikai céllal szervezett módon az 
oktatói kartól. A zárás, pedig általában nem egy új, vagy módosított termék vagy szolgáltatás, hanem maga a 
jegy. Természetesen az se kizárt, hogy az oktatók olyan feladatot találnak, mint megvalósítandó projekt célt, ami 
hasznosul is valamilyen módon, mint például egy közeli patak vizsgálata, vagy önkormányzati célkitűzést is 
szolgáló, valós mérési igényt szolgáló levegőminőség vizsgálat, amelynek rövid leírása e cikk végén található.  
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Egy egyetemi szemeszter időtartama alatt általában nincs lehetőség, hogy az az ábrán feltüntetett „n” száma túl 
nagy legyen. Egyrészt a hallgatók, -sok esetben- első projekt gyakorlata nem támaszkodhat a korábbi 
tapasztalatokra, másrészt a félév rendszerint rövid (14 hét) ahhoz, hogy több ciklus is megvalósulhasson.  
Egyetemi oktatási célú projektek esetében az egyes évfolyamok tapasztalatit az oktatók összesítik, s ez alapján 
egy esztendő múlva módosított projektfeladatot tudnak kiírni, tehát az ábrán szereplő „n” nemcsak egy projekt és 
hallgatók szintjén, hanem sokkal inkább évfolyamról – évfolyamra értendő „újra-tervezést” jelent.  
Fentieket nemcsak a valós ipari / üzleti valós projektek tervezésénél kell figyelembe venni, hanem az oktatási 
célú mikro-projekteknél is. Ezek esetében is igaz, hogy érdemes erőforrást csoportosítani a tervezésre / újra-
tervezésre, mert megelőző intézkedésekkel nagyban elősegíthető a projekt sikere, hiszen sokszor a folyamat 
közben egyszerűbb javítani és változtatni egyes területeken, mint a befejezés után. Mivel a projektnek mindig 
meghatározott célja és időtartama van, ezért a projektet formálisan le lehet és le kell zárni, amin az esetleges 
csúszás vagy hosszabbítás sem változtathat. Ilyenkor átadják a „készterméket”, bemutatják a projekt eredményét, 
ami sokféle lehet egy jelentéstől / dolgozattól kezdve, egy megvalósult rendezvényen át, akár egy konkrét modell 
megalkotásáig bezárólag.  
Környezetmérnöki területről egy talajszennyezés felmérése, egy kármentesítés megtervezése és kivitelezése vagy 
egy mérési feladat megvalósítása, egy légtisztító berendezés megtervezése, legyártása, üzembehelyezése lehet 
ilyen projekt. A környezetmérnöki tevékenység zöme kifejezetten projektalapú. Fontos, hogy a 
projektmenedzser és a csapata is visszatekintsen a munkára, és a megvalósulás közbeni állandó nyomon követés 
ellenére értékeljék a lezárult folyamatot. Nemcsak a projektcsapat tagjainak visszajelzéseit érdemes 
összegyűjteni, hanem a különböző érintettek észrevételeit, hiszen mindezek a későbbi munkavégzéshez, új 
projekt tervezéshez jó alapul szolgálhatnak. 
A projektmenedzsment mára önálló, interdiszciplináris tudományterületté nőtte ki magát, és nemcsak a 
gyakorlati életben, hanem akár tanfolyamokon, vagy konkrét felsőoktatás keretek között is meg lehet tanulni az 
alapokat. Mindemellett számos módszer és szoftver áll már rendelkezésre, ami nemcsak a tervezést, hanem a 
végrehajtást, a nyomon követést és a lezárást is segíti. A legjelentősebb. projektmenedzsmentet egységesítésére 
létrejött szervezet a Project Management Institute, azaz a PMI, amely kiadványaival nagyban segíti a projekt 
alapú munkavégzést, hiszen általános lépéseket ír le, amely minden területen használhatóak. Sokszor az is 
megfigyelhető, hogy különböző szakemberek (mint például mérnökök vagy közgazdászok) helyett 
projektmenedzsereket bíznak meg egy-egy projekt lebonyolításával, amelyhez természetesen a hozzáértő 
specialistákat is bevonják. Ideális esetben viszont a szakemberek is értenek a projektmenedzsmenthez, ami 
nemcsak a vállalatoknak kedvező, hanem az adott személynek is, hiszen többféle munka vagy munkakör 
elvégzésére teszi alkalmassá. 
Az utóbbiból is következik, hogy miért rendkívül fontos, hogy a mérnökképzés kiegészüljön 
projektmenedzsment képzéssel, illetve legalább némi projekt tapasztalattal. Természetesen nemcsak az elméleti 
alapokat szükséges a leendő mérnököknek átadni, hanem lehetőséget kell teremteni a gyakorlati képzésre is. 
Sokszor ugyanis azáltal fejlődik ki a hallgatókban az integrált szemléletmód, hogy a gyakorlatban is 
kipróbálhatja a megszerzett tudást. A kis létszámú csoportok egy-egy projekt kidolgozásából nemcsak a szakmai 
ismeretek összehangolását tanulják meg, hanem a kommunikációs képességeik is fejlődnek. Nagyon fontos, 
hogy alkalmuk legyen a projekt különböző fázisait prezentálni, és mind az oktatótól, mind a többi hallgatótól 
kapjanak konstruktív visszajelzést. Mindemellett pedig érdemes a gyakorlatban is használt minőségbiztosítási 
követelményeket beemelni a követelményekbe, hiszen ezekkel az oklevél megszerzése során gyakran fognak 
találkozni. Érdemes a szimulációt minél inkább a valós élethez igazítani, mert ezzel lehet a mérnökképzés 
színvonalát hatékonyan növelni. A tárgyi tudás szintjén a különböző egyetemek nem feltétlenül tudnak 
versenyezni, hiszen a tananyag és a jelenlegi szakmai ismeretek limitáltak, viszont a készségfejlesztés és egy 
bizonyos szemléletmód kialakításával segíteni lehet a hallgatókat, hogy kitűnjenek a többi mérnök közül, illetve 
hogy ők is tisztában legyenek azzal, hogy a választott szakmájuk milyen követelményekkel jár. Ráadásul a 
projektek segítségével a hallgatókat ösztönözni lehet az egyéni (kutató)munkára, ezáltal megismerhetik a 
legújabb technológiákat, a legjobban bevált gyakorlatokat, amiknek bemutatására sajnos sokszor a hagyományos 
képzés keretein nincs, vagy alig van lehetőség. Mindemellett a hallgatók a projektfeladat során kipróbálhatják 
magukat különböző szerepekben (például projektmenedzser, megbízó, tanácsadó), és megtanulnak 
együttműködni, a munkát felosztani, beosztani, illetve a különböző információk hatékony átadását. Mindennek 
természetesen van tétje, hiszen osztályzatot, kreditet kapnak érte, de azért szimulációról van szó, tehát egy 
biztonságos környezetben tehetik magukat próbára.  
 
 A fentiekben összefoglalt, hallgatók projektalapú szemlélet kialakítását indokló két környezetvédelmi projekt 
lehetőség példája mutatja be röviden az alábbiakban.  
A környezetmérnök tevékenység általában projekteken alapul. A környezetmérnök hallgatók jövendő 
mérnökként leginkább ilyen területen fognak elhelyezkedni, így az e területre vonatkozó tudásukat, 
tapasztalatukat mindenképp érdemes megalapozni, növelni.  
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Fenti kijelentés alátámasztására érdemes figyelembe venni, hogy a jövő környezetmérnökei milyen területen 
tudnak szakmájukban elhelyezkedni? Alapvetően az alábbi három alkalmazói környezet kínálja a legtöbb 
álláshelyet a környezetmérnökök részére; 

A. Államigazgatás a jogalkotás, annak előkészítése és/vagy alkalmazása területén van szükség környezet-
mérnökre. 

B. Cég, amelynek környezetmérnökre a saját környezetterhelése követésére, adminisztrációjára, a problé-
mák megoldására van szükség környezetmérnökre. 

C. Cég, amely a fenti két szektor részére gyárt környezetmérnöki termékeket, berendezéseket, illetve végez 
szolgáltatásokat. 

 
Mindhárom fenti területen a feladatok projektszerűnek is felfoghatók, illetve a projektmenedzsment eszközeivel 
oldhatók meg hatékonyan. 
Néhány példa a fentiekben felsorolt szektorokból; 
A., Környezetmérnök az államigazgatásban;  
 A jogalkotás előkészítése, az indoklásul szolgáló háttértanulmányok elkészítése mindenképp egy adott 
időpontban elkezdődő, határidővel rendelkező projektnek tekintendők.  
A jogszabályok alkalmazásának ellenőrzése felfogható évente ismétlődő folyamatos rutinnak is, de például egy 
vízgyűjtőgazdálkodási terv megvalósulása se állandó évtizedekig, hanem néhány éves ciklusokban (általában 5 
éves) ismétlődő éves bevallást – ellenőrzést jelent számos, évről-évre változó szereplőkkel és adatokkal. Tehát 
ugyan egy ilyen adminisztratív feladat ellátása nem látszik projekt alapúnak, de egy-egy éves ciklusa mégis 
tekinthető annak.  
B., Környezetmérnök a vállalatoknál, környezetvédelmi megbízotti munkakörben 
Az előbbi feladatnál kezdve egy általános vállalat alkalmazásában álló környezetmérnök projekt szerű 
feladatainak ismertetését, lehet megemlíteni a környezetvédelmi bevallások elkészítését. A cégek éves 
adatszolgáltatása szintén ilyen, mint az előbbi példa, évente ugyanaz tartalmát tekintve, tehát, mintha nem lenne 
projekt, hanem folyamatos rutin tevékenység. De ez csak részben igaz, hiszen az éves, határidőhöz kötött 
bevallás elkészítése általában a cégek életében a határidőt megelőző hetekben, 1-2 hónapban „csúcsosodik”, s 
ekkor mér nem beszélhetünk folyamatos, éves tevékenységről, hanem, a bevallási határidőt megelőző - jó 
esetben-, 1-2 hetes „mini”-projektnek, ami a bevalláshoz szükséges alap adatok összegyűjtéséből áll.  
A vállalati környezetmérnök a bevallások elkészítésért vállalt felelősségén túl, minden más, az adott vállalat 
életében felmerülő környezeti hatással bíró feladat megoldásában is részt kell, hogy vegyen. Az ilyen feladatok, 
amik nem folyamatosak a vállalatok életében, az u.n. változás projektek („change project”) körébe tartoznak. 
Ilyen lehet egy új gép, technológia beszerzése, alapanyag kiváltás, új termék kifejlesztése. Az ilyen, viszonylag 
rövid ideig, - néhány héttől pár hónapig-, tartó feladatok igazi projektek. Amikor megszületik a stratégiai döntés 
az előbb felsorolt feladat létrejöttéről, akkor megalakul a projekt csapat, meghatározzák a célokat, a döntési 
pontokat, a minőségi, pénzügyi feltételeket és részhatáridőket rendelnek az egyes projekt szakaszokhoz. Ezeknek 
a projekt feladatoknak / projekteknek a végrehajtásában, a mai kor elvárásainak megfelelően szinte mindig részt 
vesz a vállalati környezetmérnök. Hiszen a felsorolt változás projekteknek mindig van, de legalábbis lehet 
környezeti hatása, s ezeket a szempontokat kinek másnak, mint a vállalati környezetmérnöknek kell 
érvényesíteni az adott projekt során.  
 
C. Környezetmérnök, mint szolgáltató 
A környezetmérnök hallgatók szakmai életükben választhatják ezt a harmadik területet is. Az itt végzett munka 
aztán igazán, 100%-ban projekt! Arról van szó ez esetben, hogy egy vállalatnál felmerül egy környezetvédelmi 
probléma, korábban nem ismert talajszennyezés, ami hirtelen kiderült, vagy a fent említett technológia változása 
miatt bővíteni kell a vállalati szennyvíztisztítót, vagy egy új gép beüzemeléséhez szükség van egy pontforrás 
kialakítására megfelelő légtisztító berendezéssel stb. Ebben az esetben a feladatot a vonatkozó jogszabályok és 
az adott igények alapján a változás projekt „tulajdonosa” megfogalmazza, akár egyedül, vagy éppen egy tervező 
(újabb projekt!) környezetvédelmi szakcég bevonásával, majd a kivitelezőt kiválasztva (újabb mini projekt!) 
megbízza az adott munka elvégzésére. A nyertes környezetvédelmi szolgáltató pedig a feladat kiírás feladataira 
szerződve megvalósítja a; projektet.  
Nem részletezve tovább a fenti A, B, és C környezetmérnök hallgatókra váró projekt csoportokat, így is 
nyilvánvaló, hogy a hallgatók szakmai életüknek nagy részét, akár 80-90-100 %-t is, projektfeladatok 
megvalósításával fogják tölteni, tehát a projekt szemléletű oktatás jelentőségét nem lehet túlbecsülni. – Az külön 
érdekesség, hogy az is előfordulhat, hogy a ma még egy tankörben tanuló három diák a fenti 1, B és C 
szakterületre kerülve ismét együtt dolgozhat, egyikük (A) a hatósági munka részeként határozatban kötelezi 
hajdani tankörtársát (B-t) egy adott vállalatnál egy környezetvédelmi beruházás megvalósítására, amit a cég 
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képviseletében e jelenlegi hallgató majdan egy szakcégnél dolgozó (C) évfolyamtársára bíz.   Így előfordulhat, 
hogy a mai oktatáson együtt dolgozó diákok az élet különböző területeire vetődve ismét, egy projekten (!) 
dolgoznak majd együtt. 
Persze a lényeg nem is az, hogy a jelenlegi környezetmérnök személyesen fognak-e a jövőben együtt egy 
projekten dolgozni, mert ez bizonytalan. Ami viszont biztos, az az, hogy nem képzelhető el olyan mérnöki 
munka, ahol a jelen diákjai ne dolgozzanak, legalább részben, projekt feladaton. Ezzel a pár kiragadott példával 
és általános megjegyzéssel a szerző bizonyítottnak látja a címben megfogalmazottak fontosságát; „Projekt 
szemléletű oktatás célja és haszna a környezetmérnök-képzésben”; maga a való életre nevelés! 
Irodalomjegyzék;  

J Ammenberga, E. Sundinb (2005): Products in environmental management systems: drivers, barriers and 

experiences Journal of Cleaner ProductionVolume 13, Issue 4, March 2005, Pages 405-415 
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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 és 

szervezetek részvételével önkormányzati elven működő, országos 
hatáskörű tudományos, szakmai, érdekfeltáró, érdekképviseleti és  

érdekegyeztetési közhasznú, nonprofit, társadalmi egyesület. 
 

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 elősegítése. 
 

A GTTSZ közhasznú, országos 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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a GTTSZ Hírlevelében és a www.gttsz.hu honlapunkon,  
ha a gazdasági, műszaki vezetőkhöz, szakértőkhöz 

kíván szólni. 
 
Megjelenik 600 példányban. 
 
Kapják a GTTSZ pártoló és jogi tagjai, országos hatáskörű 
szervek és együttműködő partnerek. 
 
Beszerezhető a GTTSZ titkárságán. 

 
 


