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Köszöntő 

 
Kedves Tagtársaink, Tisztelt Partnereink! 

 

 Tisztelettel köszöntjük Önöket, a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok 

Szövetségének jelenlegi és jövőbeni tagjait, partnerszervezeteink vezetőit, abból az 

alkalomból, hogy Szövetségünk 30 éves jubileumát ünnepli.  

 

 A GTTSZ megalakulásától legfontosabb feladatának tekinti a nemzetgazdaság 

fejlesztésének, modernizációjának, versenyképességének, az EU-integrációs követelmények 

megteremtésének segítését, az értékek megvédését és növelését. 

 

 Alapszabálya szerint lobbizik pártoló és jogi tagjai érdekében, elősegítve azok szakmai 

tájékoztatását, szakirányú munkákhoz való juttatását, vállalkozásuk feltételeinek javítását. A 

Szövetség támogatja az ország szakmai elitjének együttműködését, együttes tevékenységét. 

Tagozatainak keretében pedig a szakmai fórumok klubszerű működésére, olyan rövid- és 

hosszú távú feladatok, témák, rendezvények megszervezésére helyezi a hangsúlyt, melyekre a 

mindenkori kormánynak, az országnak, pártoló és jogi tagjainak, a szakembereknek szüksége 

van. Szellemi erejét, eszköz- és kapcsolatrendszerét az alapításkor megfogalmazott célok, 

elvek megvalósításának szolgálatába állítja. 

 

 A GTTSZ pártpolitikától független szervezetként jött létre, és az elmúlt évtizedekben 

ezt a státuszt sikerült megőriznie.  

 

 Úgy ítéljük meg, hogy a GTTSZ-nek ma már egyre nagyobb a társadalmi és szakmai 

elismertsége, egyrészt a szakmai elit, másrészt a döntés-előkészítő, és döntéshozó szervezetek 

részéről. Szövetségünk vallotta és vallja, hogy egy szellemi, szakmai elitje van 

Magyarországnak, és ha ezt az értelmiséget a mindenkori törvényelőkészítő és törvényhozók 

értelmes célok, feladatok megoldása érdekében hívják, akkor hadra lehet fogni őket. 

 

 Nemes céljaink és feladataink megvalósítása érdekében a jövőben is számítunk pártoló 

és jogi tagjainkra, a velünk együttműködő partnerszervezeteinkre, és kérjük a vállalatok, 

intézmények, cégek vezetőit és valamennyi szakembert, akik még nem pártoló, vagy jogi 

tagjai szövetségünknek, hogy részvételükkel tiszteljenek meg bennünket.  

 

Kedves Tagtársaink, Tisztelt Partnereink!  
 

 Nagyon köszönjük Önöknek a GTTSZ-ben eddig végzett eredményes munkájukat, a 

jövőben is számítunk tudományos, szakmai tevékenységükre. Fogadják szeretettel a most 

megjelent összefoglaló kiadványunkat, amely a fent vázolt célokat, feladatokat kívánja 

szolgálni.  

 

 

 

Valenta László      Szabó Sándor 

    a GTTSZ elnöke       a GTTSZ főtitkára 
 

 



A GTTSZ 30 éve – ami fontos és amit jó tudni 

 
1. Mi tette indokolttá és szükségessé a Gazdálkodási Tudományos Társaság (GTT) 

létrehívását? 

 

Az 1990-es évek elején a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségébe 

(MTESZ) tömörült egyesületek a szakmai-tudományos és szervezeti megújulási 

idejüket élték. 

Főleg a szakmai-tudományos, a szervezeti és kapcsolati tevékenység fejlesztésére, a 

talpon maradásra koncentráltak. 

Hiányzott egy olyan egyesületi tevékenység, amely a gazdaság, a gazdálkodás és a 

tudományos tevékenység összekapcsolódását elemzi, és mutatja be szükségszerű 

egymásra épülésüket. 

Ezt ismerték fel azok a szakemberek – mérnökök, közgazdászok, gyakorló gazdasági 

vezetők -, akik kezdeményezték 1992-ben a Gazdálkodási Tudományos Társaság 

létrehozását. 

Kezdeményezésük eredményeként 1992. december 17-én alakuló közgyűlés mondta ki 

a Társaság megalakulását. 

Az alakuló ülésen célként fogalmazódott meg a vállalkozók és kutató-fejlesztő 

szakemberek szakmai együttműködésének élénkítése. 

A Társaság megalakulásától kezdve a szakmai civil tevékenység eszközrendszerével 

kötelességének érzi támogatni az ország fejlődését elősegítő kormányzati célok sikerre 

vitelét, az oktatás ügyének gondozását. 

A GTT megalakulásától kezdve szervez a közvéleményt foglalkoztató konferenciákat 

a gazdasági-társadalmi kérdésekről, az éppen aktuális tudományos és 

gazdaságpolitikai témákról. E konferenciasorozatok tapasztalatait, tanulságait 

összefoglaló formában, a lehetséges hasznosítás céljából minden alkalommal 

megküldte a kormányzati szervek, országos hatáskörű intézmények részére. 

 

 

2. A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ) mint Szövetség 

Konferenciasorozataink témaválasztása a társ-civil egyesületek és tagjaik érdeklődését 

is felkeltették, azokon szívesen részt vettek, és szervezésükbe is bekapcsolódtak. A 

Társaság országosan is egyre ismertebbé vált. 

Ez az erőteljes tevékenység és fejlődés vezetett oda, hogy több civil szervezet vetette 

fel az egyre szélesedő tevékenységi kör alapján a Szövetséggé válás javaslatát. 

A Társaság Közgyűlése 1998-ban kimondta a Szövetséggé alakulást GTTSZ néven, és 

mint országos hatáskörű civil közhasznú szervezetként tevékenykedik ma is. 

 

 



 

3. A GTTSZ szakmai tevékenysége, erőteljes fejlődése 

 

A Szövetség hazánk EU-csatlakozásának felkészülési szakaszában, a kezdetektől 

fogva megkülönböztetett figyelmet fordított arra, hogy tagságát, a civil közvéleményt 

konferenciasorozatok útján, széles körűen tájékoztassa az uniós tagság előnyeiről és az 

ezzel párosuló felelősségről.  

A „Magyarország hogyan tovább” konferenciasorozat 1998-ban 7 konferencián 24 

előadás és vita keretében elemezték többek között: 

- Európai integráció, vagy cordon saniter, szuvenerításunk korlátai; 

- Posztindusztriális korra váltó világban mi hogyan változhatunk; 

- Egyén, család, társadalom – rétegződés és osztályozódás; 

- A magyar gazdaság helyzete és lehetőségei 

témákat és jelentős állásfoglalásokat tettek közzé. 

 

4. A „Hogyan tovább …” sorozatok sikere 

 

Az ismertetett konferenciasorozat sikerén felbuzdulva, a GTTSZ vezetősége 

megteremtette annak lehetőségét, hogy a „Hogyan tovább Magyarország az Európai 

Unióban” címmel olyan új konferenciasorozatot indított 2005-ben, amely mármint 

EU-tag Magyarország számára bekövetkezett új változásokat ismertette. 

Az előadássorozat bemutatta, hová jutottunk 1998-hoz képest, a 2004-ben 

realizálódott uniós tagság nyomán. 

2007-ben egy menet-közbeni összegző kiadványban kiadtuk az addig 17 konferencia 

35 előadásán elhangzottakat, tanulságokat, ajánlásokat. 

E konferenciasorozat címében és hatósugarában is tovább bővült a 2015. évben, 

amikortól napjainkig konferenciáink rendre a „Hogyan tovább Magyarország az 

Európai Unióban, a globális világban” cím alatt kerülnek megrendezésre, és ma már a 

sorozat a 154. témánál tart, változatlan érdeklődés mellett. 

 

 

 

5. Unikálisnak tekinthető konferenciáink 

Olyan témák konferencia-szinttű feldolgozását is vállalta Szövetségünk 

- Mint a pénzügyi világválság tanulságait elemző, az MNB támogatásával 

megrendezett, az új pénzügyi-közgazdasági szemlélet és paradigma-váltás 

szükségességét, a közpénzügyi, közgazdasági oktatás átfogó fejlesztésének 

fontosságát elemző, az egyetemekkel közösen szervezett konferenciáink; 

- Vagy mint a magyar és magyar származású Nobel-díjasokat és azok 

munkásságának a világ tudományos fejlődésére ható eredményeit bemutató – 

elsősorban az egyetemi és középiskolai, és határon túli fiataloknak is szervezett – 

konferenciák; 



- Igen jelentősnek és sikeresnek tartjuk annak az országos szakmai-civil 

konferenciának a megszervezését, melyen az egyesületi kormányzati célokat segítő 

szakmaiságról és érdekképviseleti tevékenységről adtunk számot. 

Fenti konferenciákat az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmailag és anyagilag is 

támogatta. 

 

6. A GTTSZ választott és önkéntes hálózata, országos kiépítettsége, kapcsolatrendszere 

Mint országos civil szakmai szövetség, kiépített régiós hálózattal, szakmai 

tagozatokkal, együttműködési megállapodásokkal és nem utolsó sorban jelentős jogi 

és pártoló tagsággal rendelkezik. 

Érzékeltetésül: 

- Szakmai tagozataink: 12 (lásd. 8. oldal) 

- Régiós hálózatunk: 7 (lásd. 9. oldal) 

- Egyetemekkel, szakképzési intézményekkel létrejött együttműködési 

megállapodásaink: Debreceni Egyetem, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, 

Milton Friedman Egyetem, Miskolci Egyetem, Neumann János Egyetem, Óbudai 

Egyetem, Pannon Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Wekerle Sándor Üzleti 

Főiskola; Debreceni, Heves Megyei, Nagykanizsai és Szolnoki Szakképzési 

Centrum 

- Jogi tagságunk: 82 (lásd. 10. oldal) 

- Pártoló tagjaink: 198 fő 

Kapcsolatrendszerünk: 

- Kormányzati szervekkel: Belügyminisztérium, Honvédelmi Minisztérium 

- Önkormányzatokkal: 30 kistérségi és városi önkormányzat (lásd. 10. oldal) 

- Szakmai-civil szervezetekkel: Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete, 

Magyar Hadtudományi Társaság, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Magyar 

Rendészettudományi Társaság, Mura Régió Korlátolt Felelősségű Európai Területi 

Társulás, Sportegyesületek Országos Szövetsége, Települési Önkormányzatok 

Országos Szövetsége 

 

 

 

         Szegner László 

GTTSZ főtitkárhelyettese 
 

 

 

 

 



A GTTSZ szervezete 

 
TISZTSÉGVISELŐK 

Elnök: 

 Valenta László programozó-matematikus, P&V Tanácsadó Kft. 

 

Főtitkár: 

 Szabó Sándor ügyvezető igazgató 

 

Elnökhelyettesek: 

 Bugár Csaba elnök, Magyar Államkincstár 

 Prof. Dr. Chikán Attila akadémikus, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem 

 Prof. Dr. Horn Péter akadémikus, egyetemi tanár, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 

Kaposvári Campus 

 Jenei Zoltán főigazgató, Országos Kórházi Főigazgatóság 

 Prof. Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, elnök, Költségvetési Tanács 

 Prof. Dr. Kroó Norbert akadémikus, fizikus, kutatóprofesszor, Magyar Tudományos 

Akadémia 

 Prof. Dr. habil. Lentner Csaba egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Károli Gáspár 

Református Egyetem 

 Dr. Parragh Bianka, Monetáris Tanács tagja, Magyar Nemzeti Bank 

 

Főtitkárhelyettesek: 

 Elek Zsuzsanna, GTTSZ titkárságvezetője 

 Galambos Tamás ügyvezető, Hilal Central Europe Kft. 

 Dr. Gál István, c. egyetemi docens, a tudományok kandidátusa 

 Janzsó Antal c. középiskolai igazgató 

 Kovács Zsolt ügyvezető, Inox-Therm Kft. 

 Dr. Rudolf Róbert Márton jogász, felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó, ügyvezető, 

Budaporta Kft.  

 Dr. Soós Tibor jogász 

 Szegner László gépészmérnök 

 Dr. Tóth Gergely főiskolai tanár, Wekerle Sándor Üzleti Főiskola 

 

Ellenőrző Bizottság: 

Elnök:  

 Dobos Lászlóné csoportvezető, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata, Belső 

Ellenőrzés 

Tagjai: 

 Dr. Béres István mérnök, matematikus 

 Dr. Tóth László Ph.D. főigazgató-helyettes, Országos Vízügyi Főigazgatóság 



      

 ORSZÁGOS TAGOZATOK 
 

 Drón Tagozat 

Elnök: Örmény Georgina Viktória 

 

 Egészségügyi Tagozat 

Elnök: Dr. Vácity József 

Társelnök: Gál Zoltán 

 

 Energia Tagozat 

Elnök: Hatvani György  

Társelnök: Kovács Zsolt 

 

 Felsőoktatási Tagozat 

Elnök: Janzsó Antal 

Társelnök: Dr. Nyikes Zoltán 

 

 Fenntartható Fejlődés Tagozata 

Elnök: Dr. Kemény Attila 

Társelnökök: Dr. Biczó Imre 

 

 Gazdasági és Külgazdasági Tagozat 

Elnök: Dr. Tóth Gergely 

Társelnök: Dr. Pokó Diána 

 

 Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti 

Szervek Tagozata 

Elnök: Szőke Irma  

Társelnök: Kopasz Jenő 

 

 Ifjúsági Tagozat 

Elnök: Dr. habil. Tick Andrea 

Társelnök: Dr. Beke Judit 

 

 Kutatás-fejlesztési (K+F) Tagozat 

Elnök: Prof. Dr. Kroó Norbert 

Társelnökök: Várkonyi Sándorné, 

Galambos Tamás 

 

 Média Tagozat 

Elnök: Kocsis András 

Társelnök: Puskás Bence 

 

 

 

 

 

 

 Önkormányzati Tagozat 

Elnök: Dr. Rudolf Róbert 

Társelnök: Kovács Zsolt 

 

 Sport és Egészséges Életmód Tagozat 

Elnök: Bódis Tamás 

Társelnök: Telek András 

 

 

 

 

 

 

REGIONÁLIS 

SZERVEZETEK 
 

 Dél-alföldi Regionális Szervezet 

Elnök: B. Tóth Ferenc 

Elnökhelyettes: Dr. Lakatos Mária 

 

 Dél-dunántúli Regionális Szervezet 

Elnök: Dr. Krippl Zoltán 

 

 Észak-alföldi Regionális Szervezet 

Elnök: Hicsó György 

 

 Észak-magyarországi Regionális 

Szervezet 

Elnök: Dr. Miklós Imre  

Elnökhelyettes: Dr. Nagy Zoltán 

 

 Közép-dunántúli Regionális Szervezet 

Elnök: Eötvös Pál Árpád 

 

 Közép-magyarországi Regionális 

Szervezet 

Elnök: Galambos Tamás  

 

 Nyugat-dunántúli Regionális Szervezet  

Elnök: Mérksz Andor 

 

 

 

 

 
 



A GTTSZ jogi tagsága 
 

1. AA-MED Orvosi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

2. Abaújalpár Község Önkormányzata 

3. Abaújkér Község Önkormányzata 

4. Alkotmányvédelmi Hivatal 

5. Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. 

6. Armaszaurusz-Trade Kft. 

7. Art Est Production Kft. 

8. Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. 

9. Balsa Község Önkormányzata 

10. Baranyajenő Község Önkormányzata 

11. Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata 

12. Belügyminisztérium 

13. Bikal Község Önkormányzata 

14. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

15. Bteam Hungary Kft. 

16. Budaporta Közbeszerzési Tanácsadó Kft. 

17. Büntetés-végrehajtás Oországos Parancsnoksága 

18. BV Holding Kft. 

19. Capillaryhelp Szolgáltató Bt. 

20. Carinex Kft. 

21. Cégénydányád Község Önkormányzata 

22. Csengersima Község Önkormányzata 

23. Demecser Város Önkormányzata 

24. Duna Papír Kft. 

25. Duna-Mix Kft. 

26. Egyházaskozár Község Önkormányzata 

27. Enerin Energia Innováció Zrt. 

28. E.ON Hungária Zrt. 

29. Gallardo Kft. 

30. Gödre Község Önkormányzata 

31. Hilal Central Europe Kft. 

32. Honvédelmi Minisztérium 

33. Hosszúhetény Községi Önkormányzat 

34. Információs Hivatal 

35. Inox-Therm Kft. 

36. Ipoly Cipőgyár Kft. 

37. Kéthely Község Önkormányzata 

38. Közinformatika Nonprofit Kft. 

39. Mágocs Város Önkormányzata 

40. Magyar Bányászati Szövetség 

41. Magyar Logisztikai Egyesület 

42. Magyar Védelmiipari Szövetség 

43. Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet 



44. Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos 

Szövetsége 

45. Murakeresztúr Község Önkormányzata 

46. MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 

47. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 

48. Nagyecsed Város Önkormányzata 

49. Nagyfa-Alföld Kft. 

50. Nagyhalász Város Önkormányzata 

51. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 

52. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

53. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 

54. Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

55. Nostra Vegyesipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

56. Orfű Község Önkormányzata 

57. Országos Vízügyi Főigazgatóság 

58. P&V Tanácsadó Kft. 

59. Paks II. Atomerőmű Zrt. 

60. Partner-Depónia Kft. 

61. Pálhalmai Agrospeciál Kft. 

62. Pest Megyei és Érd MJV Kereskedelmi és Iparkamara 

63. Promecom Kereskedelmi Kft. 

64. Prompt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 

65. Rail Europe Kft. 

66. Rakamaz Város Önkormányzata 

67. Sásd Város Önkormányzata 

68. Semjénháza Községi Önkormányzat 

69. Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. 

70. Sormás Község Önkormányzata 

71. Sport 36 - Zeusz Kft. 

72. Szalatnak Községi Önkormányzat 

73. Szászvár Nagyközség Önkormányzata 

74. TE.I.B. Biztosítási Alkusz Kft. 

75. Tiszacsécse Község Önkormányzata 

76. Tormafölde Község Önkormányzata 

77. Tunyogmatolcs Község Önkormányzata 

78. Újudvar Község Önkormányzata 

79. Visegrád Város Önkormányzata 

80. Wahed Média Hungary Kft. 

81. Welltech Zrt. 

82. Windollector Magyarország Kft. 
 

 

 

 

 



 

A GTTSZ által megrendezett konferenciák 
 

1995. év: 

 Tájékoztató a Kormány modernizációs helyzetéről (stabilizáció, modernizáció, 

privatizáció) 

 Finanszírozási lehetőségek, a kiegészítő biztosítás lehetőségei 

 Kerekasztal-vita az 1996. évi adótörvény tervezetéről 

 Országos agrárfórum 

 Informatika és multimédia – Szakmai Nap a BNV-n 

 Nemzetközi Energiatakarékossági Szimpózium 

 Vállalkozások a magyar egészségügyben 

 Energiafinanc – Ökofinanc 

 A devizakódex várható változásairól 

 Az 1994. évi amortizációs pótlási hiány mértéke és okai 

 A fekete gazdaság helyzete Magyarországon és annak befolyásolási lehetőségei 

 VÁM’96 konferencia 

 A magyar privatizáció helyzete és feladatai 

 

1996. év: 

 VÁM’96 – általános tájékoztatók a harmonizációs feladatokról, vám, adó témában 

 A magyar privatizáció társadalmi és gazdasági hatásai II. 

 Budapest gazdálkodása és fejlesztésének lehetőségei 

 XVI. Országos Minőségügyi Konferencia 

 A magyar gazdaság és gazdaságvédelem időszerű kérdései 

 Energiatakarékossági Szimpózium és termékbemutató a 100. BNV-n 

 Fővárosi közművek problémái 

 Lakáspolitika, lakásfinanszírozás időszerű kérdései 

 Területfejlesztés a törvény után 

 A magyar mezőgazdaság szerepe, feladatai és felkészítése az EU csatlakozásra 

 Az energiaár-emelési kényszer és a lakosságot, valamint az intézményeket ezzel 

összefüggésben érintő kormányzati intézkedések szükségessége 

 Sztrájkok: esélyek és veszélyek – Siófok  

 A gazdaságpolitika jelenlegi helyzete 

 Jog és gazdaság, törvény és etika 

 Civil szervezetek és munkahelyteremtés 

 

 

 



1997. év: 

 Nemcsak pénzzel, hanem szívvel, ésszel 

 A magyar villamosenergia-rendszer jelene és jövőképe – 11. Energetikai Konferencia 

 A magyar agrárgazdaság helyzete, rövid és hosszú távú stratégiai célok és feladatok 

 Új kihívás a harc- és rendvédelmi szervek gazdálkodásában 

 A privatizált vállalatok szerződésbe vállalt kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatos 

tapasztalatok és további feladatok 

 A magyar ipar stratégiája, strukturális átalakítása, különös tekintettel az EU-csatlakozásra, 

a kis- és középvállalatok szerepére 

 A magyar közlekedés jelenlegi helyzete, koncepciója az EU-csatlakozás tükrében 

 A jövő évezred magyar (kapitalista piac) gazdálkodásának felsőfokú szakember 

szükséglete és a felsőfokú képzés 

 A magyar külpolitika és az euro-atlanti integráció hozzájárulása a hazai gazdaság 

fejlesztéséhez 

 Magyarország és az európai integráció jelenlegi helyzete és az időszerű feladatok – 

Szolnok  

 A parlamenti pártok véleménye a közművekről 

 Amit fontos és jó tudni az európai uniós csatlakozás feladatairól 

 Magyarország az euro-atlanti integráció útján c. luxemburgi csúcstalálkozó után 

 

1998. év: 

 Magyarország – hogyan tovább? 

 A Bős-Nagymarosi vízlépcső a realitások tükrében 

 A munkahely teremtés lehetőségei a XXI. század elején Nagykanizsán és 

vonzáskörzetében – Nagykanizsa  

 Az energiapolitika és a gazdaságpolitika kölcsönhatásai. Az állami-kormányzati 

befolyásolás lehetőségei, korlátai és dilemmái az energetikában 

 Az ország közbiztonságának és feketegazdaságának helyzete 

 A mérnökök feladatai és lehetőségei a nemzetgazdaság átalakításában Közép- és Kelet-

Európa országaiban – RCC Szakmai Konferencia 

 Energiatakarékossági technológiák alkalmazásának szükségessége és finanszírozási 

lehetősége 

 A közlekedés és a környezetvédelem az EU-csatlakozás jegyében 

 Agrár- és vidékfejlesztési stratégia 

 A világgazdaság helyzete és hatása a magyar gazdaságra 

 

1999. év: 

 A Magyar Köztársaság kormányának nemzetgazdasági stratégiája, a gazdaságpolitika 

időszerű kérdései 

 Projekt Manager 



 A globalizáció kihívásai és lehetőségei a harmadik évezred küszöbén 

 Budapest főváros fejlesztési helyzete és időszerű kérdései 

 Energia Konferencia 

 Környezetvédelmi alap célelőirányzata felhasználásának tapasztalatai 

 Területfejlesztés – Vidékfejlesztés 

 A büntetés-végrehajtás jelene és jövője 

 A globalizáció hatása a mérnökképzésre és a mérnöki gyakorlatra – Balatonfüred  

 Az energiatudatos társadalom kialakításáért 

 RCC Szakmai Konferencia 

 Közbeszerzési Konferencia 

 Közmű Konferencia 

 Kockázati tőke Konferencia 

 Mérnök a XXI. században 

 Szimpózium a minőség és a szabvány szerepéről 

 Szimpózium a magyar ipar szerkezeti átalakítására 

 

2000. év: 

 Magyarország egyre közelebb az európai integrációhoz 

 Az EU előcsatlakozási alapjai és a magyar gazdaság fejlesztése 

 A telekommunikáció szabályozási rendszere az EU-ban és Magyarországon 

 Az EU gazdaságpolitikája és a magyar energiaszektor 

 A kkv-k EU-támogatási rendszere és a magyar program 

 A magyar EU-csatlakozási tárgyalások helyzete 

 A Magyarországon termelő multinacionális vállalatok felkészülése az EU-csatlakozásra 

 A magyar egészségügy és az EU-csatlakozás 

 A magyar mezőgazdaság szerepe, feladatai és felkészítése az EU-csatlakozásra 

 A magyar ipar stratégiája, strukturális átalakítása, különös tekintettel az EU-csatlakozásra 

és a kkv-k szerepére 

 A magyar közlekedés jelenlegi helyzete, koncepciója az EU-csatlakozás tükrében 

 A magyar külpolitika és az EU-integráció hozzájárulása a hazai gazdaság fejlesztéséhez 

 Magyarország és az EU-integráció jelenlegi helyzete és az időszerű feladatok 

 Amit fontos és jó tudni az EU-csatlakozás feladatairól 

 Magyarország az EU-integráció útján 

 A magyar külpolitika időszerű kérdései, az EU-val megkezdett csatlakozási tárgyalások 

eddigi tapasztalatai 

 A mérnökök feladatai és lehetőségei a nemzetgazdaság átalakításában a Közép-Kelet-

Európa országaiban 

 A közlekedés és a környezetvédelem az EU-csatlakozás jegyében 

 Agrár- és vidékfejlesztési stratégia 

 Az EU előcsatlakozási alapjai és a magyar gazdaság fejlesztése 

 Hogyan tovább Magyarország 2000-től? 



 Hosszú távú teendők és kötelezettségek, napi célok és lehetőségek az energiahatékonyság, 

az energiatakarékosság javítása területén 

 A magyar nemzetgazdaság jelenlegi helyzete a globalizáció tükrében 

 A Technológiai Előretekintési Program (TEP) „Egészség és Élettudományok” 

Munkacsoportja által készített jelentés (helyzetkép, jövőképek, ajánlások) szakmai vitája 

 A kormányzati tevékenység aktuális kérdései, különös tekintettel a kormány által 

elfogadott Nemzeti Fejlesztési Tervre 

 Magyarország energetikai rendszere az EU-csatlakozás tükrében 

 A regionalitás a Regionális Fejlesztési Tanácsok megalakulásának tapasztalatai, a 

területfejlesztési struktúrák kapcsolatrendszere 

 Az EU 5. Keretprogram aktivitási területei hogyan kapcsolódnak a tematikus és 

horizontális programokhoz? 

 A magyar innovációs rendszer átfogó jellemzői, az innovációs segítő intézmények, 

kapcsolatok, feladatok 

 

 

2001. év: 

 Hazánk EU-integrációs felkészülésének jelenlegi helyzete, a legfontosabb időszerű 

feladatok 

 Gyorsfénykép – a reklámtörvény hatásai a gyakorlatban 

 A Magyar Köztársaság kormánya gazdaságpolitikájának időszerű kérdései 

 A magyar energiarendszer aktuális problémái, feladatai 

 Az ügyviteli rendszerek működése és működtetése, az adatbiztonsági elvárásoknak 

megfelelően 

 Az energiahatékonyság megvalósulása a Széchenyi Terv VI. Energiatakarékossági 

Program alapján 

 Pénzügyi ellenőrzés a változó világban, a magyar tapasztalatok és feladatok 

 Kutatás-fejlesztés, európaiság, modernizáció – A régiós együttműködés lehetőségei a K+F 

területén – RCC ülés 

 Mérnökképzés a bolognai dekrétum után – A mérnökképzés korszerűsítése hazánkban – 

nemzetközi konferencia 

 Az agrárértelmiség helyzete és feladatai 

 Fordulat és reform – 15 év távlatából 

 A magyar gazdaság 2001-ben, figyelembe véve a jelenlegi és a várható világgazdasági 

helyzet hatását 

 A kormány energiapolitikájnak időszerű kérdéseiről – Győr  

 A hatékony és átlátható közigazgatásért, a korrupció elleni küzdelem lehetőségei a 

közszférában, az EU-integrációs követelmények – nemzetközi konferencia 

 

 

 



2002. év: 

 Az EU-integrációs felkészülés helyzete, rövid- és hosszú távú feladatok 

 Az agrárgazdaság hazai és nemzetközi kihívásai az EU-csatlakozás tükrében 

 A magyar gazdaság állapota és jövője, különös tekintettel az agráriumra 

 A Széchenyi Terv hatása a Magyar Köztársaság gazdaságpolitikájára és az ifjúságra – 

Nagykanizsa  

 Tudás, tőke, hatalom a XXI. században – Nagykanizsa  

 A SAPARD program Magyarországon és az agrármérnökök felkészítése az EU-

csatlakozásra 

 Marketing- és versenyszabályozás, a piaci elemzés fontossága az EU-csatlakozás jelenlegi 

szakaszában 

 A villamosenergia-szektor liberalizációja 

 Az EU kialakuló, 2002-2006. évekre szóló munkavédelmi stratégiája 

 Az EU stratégiája a jövő vegyi-anyag politikájához 

 EU-tanulmányok az agrár-felsőoktatásban 

 Az agrármérnökök felkészítése az EU-strukturális alapok fogadására (EU projekt 

menedzsment felnőttképzési programok a Middlesex Egyetemen; A SAPARD program 

gyakorlati kérdései; EU-tanulmányok szerepe az agrárképzésben) 

 Hogyan tovább magyar gazdaság az EU-ban? (globalizáció, integráció, modernizáció) 

 A magyar vámrendszer korszerűsítése az EU-integráció küszöbén 

 Stabilitások és változások, az új kormány energiapolitikája 

 Az energiahatékonysági programok és feladatok Magyarországon a háztartási és 

közintézményi szférában 

 A magyar nemzetgazdasági stratégia és gazdaságpolitika időszerű kérdései 

 A magyar K+F kapacitás teljesítményének EU-módszertan szerinti értékelése és az ebből 

következő fejlesztési feladatok 

 Közlekedés, szállítás, logisztika EU-kompatibilis fejlesztése 

 A hazai K+F eredmények alkalmazása a termelőszférában 

 A privát és az állami kutatási eredmények hasznosításának lehetőségei és feladatai 

 A magyar ipari szerkezet átalakítása, különös tekintettel az EU-csatlakozásra, kiemelve a 

kkv-k szerepét 

 Milyen esélyei vannak 2002-2003-ban a külföldi tőke bevonására az állami és a 

magántulajdonú vállalatoknak az EU-csatlakozás jelenlegi szakaszában, a Nemzeti 

Fejlesztési Terv ismeretében? Az EU 5. és 6. Keretprogramokból adódó teendők 

 A 2003. évi magyar agrárfejlődés pénzügyi lehetőségei és az EU-integráció 

 

2003. év: 

 A kormányzati tevékenység aktuális kérdései, a Nemzeti Fejlesztési Terv 

 Hazánk EU-csatlakozásának helyzete és feladatai, a tárgyalások lezárása után 

 Hazánk EU-tagsága és a kormány nemzeti stratégiája 

 Az EU-csatlakozás várható hatásai a magyar agrárgazdaságra 



 XI. Munkavédelmi Vándorgyűlés: Az Európai Unió és a hazai munkavédelem, kémiai 

biztonság 

 A villamosenergia-ipar liberalizációjának tapasztalatai 

 A nemzetközi gazdasági folyamatok (külső bajok) hatása a magyar gazdaságra 

 A gázipar piaci liberalizációja 

 A közigazgatási szolgáltatások korszerűsítési programjának szakmai vitája 

 Regionális munkavédelmi tanácskozás – Mórahalom  

 A Pannon búza hazai termesztésének agrotechnikai és minőségi feltételei – Gödöllő  

 A magyar borászat az EU küszöbén 

 A munka világa: EU-Magyarország 

 A Nemzeti Energiatakarékossági Program 

 A gázipar liberalizációja: vélemények a gáztermelő, a gázszolgáltató, a gázkereskedő és a 

gázenergia fogyasztó részéről 

 Az agrárgazdaság és vidékfejlesztés időszerű feladatai az EU-csatlakozás küszöbén 

 Emberiség és energia – feladataink a XXI. században – Nagykanizsa  

 Üzemi balesetek – munkabalesetek – teendők, problémák 

 Versenyképesség és közigazgatás 

 A műszaki fejlesztés társadalmi feltételei javításának támogatására 

 

2004. év: 

 A műszaki- és természettudományokat népszerűsítő tevékenység támogatása: Az EU 6. 

Keretprogram, az európai innovációs rendszer kifejlesztésében való részvétel a kkv-k 

vonatkozásában 

 A műszaki- és természettudományokat népszerűsítő tevékenység támogatása: A magyar 

K+F kapacitás teljesítményének EU-kutatási módszertan szerinti értékelése, az ebből 

adódó fejlesztési feladatok meghatározása 

 A magyar tudomány Európában 

 Ifjúság, sólyommadár, tiéd a világ és teérted van a világ – Nagykanizsa  

 Agrárlogisztikai fórum 

 A munkaegészségügy az EU-csatlakozás után, jövőbeni feladatok 

 Új fórum a munkavédelemben: Paritásos munkavédelmi testületek 

 Csatlakoztunk az Európai Unióhoz, aktualitások és változások a munkabiztonság területén 

 Magyarország energiaellátása az EU-csatlakozás után 

 Kémiai biztonság: új törekvések az Európai Unióban 

 A Belügyminisztérium előtt álló időszerű feladatok, különös tekintettel hazánk EU-

tagságával járó közigazgatásának korszerűsítésére 

 Távmunka – munkavédelem; A törvényi előírás megvalósítása kialakításának 

módozatairól 

 Az építőipar és a munkavédelem 

 Tapasztalatok a munkavédelmi információs rendszer egy éves működéséről 

 A foglalkozás-egészségügyről 

 A biomassza energetikai hasznosítása. Az energiatudatosság az önkormányzatoknál 

 Az iskola, mint munkahely – munkavédelmi fórum 



 Harmóniában a környezetünkkel egy tisztább világért – Debrecen  

 Hazánk EU-csatlakozásának első féléves tapasztalatai, tanulságai, időszerű feladatok az 

agrárgazdaságban 2005-ben 

 

2005. év: 

 Magyarország gazdasági helyzete és lehetőségei 2013-ig az EU-ban 

 Hazánk energiastratégiája az EU keretében, az energiarendszer fejlesztésének főbb irányai 

 A megújuló energiaforrások szerepe a hatékonyan működő villamosenergia-rendszerben 

 A magyar védelmiipar helyzete, lehetőségei 

 A magyar gazdaság beilleszkedése az EU-ba 

 Szakképzés, felnőttképzés, felsőoktatási reform és az EU-s követelmények 

 A kormányzati szervezet-rendszer modernizációja 

 Az uniós csatlakozás és a magyar bíróságok 

 

2006. év: 

 A II. Nemzeti Fejlesztési Terv és a partnerségi folyamat. Magyarország boldogulási 

feltételei az egységes európai piacon, lobbizás az EU-intézményeiben 

 A Lisszaboni Stratégia félidős megújítása 

 Magas színvonalú, egyenlő esélyeket biztosító közszolgáltatásokért 

 Az innováció feladatai hazánkban, az európai kihívások alapján (irányítás, finanszírozás, 

foglalkoztatás). A kutatási feladatok prognosztizálása, az eredmények strukturálása és 

hasznosítása az ágazati rendszerekben 

 Az EU közös kül- és biztonságpolitikája, országunk mozgástere (szomszédság-politika, 

hazánk térségi szerepe, Európa vs. USA segélypolitika) 

 Magyarország biztonsága NATO és EU-tagságunk alapján, a haderőreform eredményei és 

időszerű feladatai 

 Energiastratégia 2006 (takarékosság és biztonság, hazai és nemzetközi lehetőségeink, 

tartalékaink) 

 Az „Új Magyarország” fejlesztése a 2006. évi országgyűlési választások után. Várható 

intézkedések és reformok, azok hazai és nemzetközi feltételei 

 Az energiaszektor középtávú fejlesztési lehetőségei az új magyar energiapolitika tükrében 

 TUDÁS, ALKOTÁS, ÉRTÉK. A Magyar Köztársaság kormányának kutatásfejlesztési és 

innováció-politikai középtávú stratégiája a versenyképesség ösztönzésére 

 Magyarország az EU-ban a 2007-2013 közötti időszakban 

 A kutatás, fejlesztés és az innováció ösztönzése és az ilyen célra fordítható források 

hatékonyabb felhasználása 2007-2013 között, a vállalkozói szféra bevonásával 

 

 

 



2007. év: 

 Magyarország innovációs politikájának hatása és teendők a kialakuló hét régió területén 

 A NATO szerepe a nemzetközi terrorizmus elleni harcban 

 Hazánk új energiapolitikája, az EU elvárásai 

 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programja, akcióterveinek bemutatása 

 A magyarországi régiók fejlesztési lehetőségei, az Új Magyarország Fejlesztési Terv 

pályázatai alapján, kiemelve az önkormányzatok, intézmények, a mikro- és kkv-k, 

valamint a nagyvállalkozók szerepét (Miskolc, Debrecen, Békéscsaba, Kecskemét, 

Szeged, Pécs, Nagykanizsa) 

 A tudományos és szakmai civil szervezetek feladatai az Új Magyarország Fejlesztési Terv 

végrehajtásában, eddigi tapasztalatok 

 Az új energiatörvény és hatása a magyar gazdaságra, az EU-követelmények 

figyelembevételével 

 A hazai innovációs stratégia céljai és feladatai 2007-2013 között 

 A NATO és az EU szerepvállalása Afganisztánban, különös tekintettel a magyar vezetésű 

PRT tevékenységére 

 Az EU 7. Kutatási-, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramban való 

magyar részvétel stratégiai és taktikai kérdései és feladatai 2007-2013 között 

 A nyugdíjrendszer aktuális kérdései 

 

2008. év: 

 Az állami vagyonkezelés jövője Magyarországon 

 A nyugdíjrendszer reform továbbfejlesztései és feladatai a romló demográfiai jellemzők 

ismeretében (Eger, Veszprém, Debrecen, Békéscsaba, Szombathely, Kaposvár) 

 Együtt a versenyképesebb Európáért, az Európai Bizottság stratégiai célkitűzései 

 A biztonságos, versenyképes és fenntartható energiaellátás rövid- és hosszú távú 

lehetőségei és feladatai 

 A magyar védelmiipar helyzete és fejlesztésének lehetőségei 

 Villamosenergia-termelés hazai erőforrásból 

 Tudománypolitika – kutatásfejlesztés 

 A dél-alföldi régió jelenlegi helyzete, fejlesztésének lehetőségei – Kiskőrös 

 A foglalkoztatás növelésének lehetőségei és az iparosítás az észak-magyarország régióban 

– Miskolc  

 Hogyan tovább közpénzügyi rendszer 

 Magyarország hajózható folyóinak vízi közlekedése, műszaki fejlesztésének lehetőségei 

az EU követelményeinek megfelelően 

 

 

 

 



2009. év: 

 A nemzeti fenntartható fejlődés stratégiai célkitűzései az EU-tagság tükrében 2008-2013 

között 

 Magyarország energiahelyzetének vizsgálata az EU-követelmények alapján, különös 

tekintettel a villamos- és gázenergia biztosítására 

 Milyen esélyei vannak a külföldi tőke bevonásának az Új Nemzetfejlesztési Terv 

keretprogramja alapján? 

 A magyar K+F kapacitás teljesítményének hazai tapasztalatai és értékelése az EU kutatási 

módszertana szerint és az ebből adódó feladatok 

 A regionális innovációs rendszerek fogalma, a térségi innovációs stratégiák fontossága a 

modern gazdasági fejlődés szempontjából 

 A magyarországi mikro- és kkv-k kutatási és fejlesztési tevékenységének értékelése az 

európai normák ismeretében és az ebből adódó fejlesztési feladatok 

 Gazdasági növekedés és az innováció kapcsolata, a technikai haladás feladatai a lisszaboni 

program alapján 

 A környezetvédelem és a területfejlesztés jelenlegi helyzete az innovációs tevékenység 

területén, a további feladatok prognosztizálása 

 A magyar agrárgazdaság és vidékfejlesztés stratégiája 2007-2013 között, innovációs 

tevékenységének áttekintése, a K+F hasznosítása a ráfordítások függvényében 

 Hogyan tovább Észak- és Kelet-Magyarország az Európai Unióban – Miskolc  

 A nanotechnológia gyakorlati alkalmazásának lehetőségei Magyarországon 

 A nanotechnológia alkalmazása az EU országaiban – Debrecen  

 Magyarország energiaellátásának és biztonságának helyzete és feladatai. A kormány 

várható intézkedései és cselekvési lehetősége 

 A gazdasági válság túlélésének lehetőségei 

 Hazánk atomenergia-fejlesztésének kérdései, különös tekintettel a Paksi Atomerőmű 

tervezett bővítésére, a Magyar Országgyűlés határozata alapján – Budapest, Veszprém, 

Pécs, Miskolc 

 A civil szakmai szervezetek helye, szerepe, munkájuk igénylése, anyagi, erkölcsi 

megbecsülése, javaslataik érdemi figyelembevétele a Parlament, a Kormány, a döntés-

előkészítő és döntéshozó szervek részéről és végrehajtásuk visszacsatolásáról 

 Magyarország 2010: kihívások, kérdőjelek, remények 

 Hazánk tudománya, gazdasága, innovációja és versenyképessége – Nagykanizsa  

 

2010. év: 

 A pénzügyi és gazdasági válság Európában és Magyarországban – Budapest, Kecskemét, 

Pécs, Debrecen, Miskolc, Veszprém 

 Ifjúság, sólyommadár, tiéd a világ, teérted van a világ  - Nagykanizsa  

 Hazai erőforrásaink és azok hasznosítási lehetőségei 

 A budapesti közszolgáltatás 20 éve, rövid- és hosszú távú feladatok 

 Energiapolitika 2011 – a kormány Nemzeti Együttműködés Programja 

 Hazánk tudománya, gazdasága, innovációja és versenyképessége – Nagykanizsa  



 A foglalkoztatás-növelés néhány lehetősége az Észak-magyarország régióban – Miskolc  

 A magyar nemzetgazdaság helyzete és jövőképe, különös tekintettel a 2011. évi 

költségvetés tervezetére 

 Az Új Széchényi Terv vitája – Miskolc  

 

2011. év: 

 A foglalkoztatás növelése és a gépipari innováció feltételrendszerének javítási lehetőségei 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében – Miskolc  

 Ifjúság, sólyommadár, Tiéd a világ és Teérted van a világ – Nagykanizsa  

 A hazai vállalkozások lehetőségei és korlátai a hon- és rendvédelmi/rendészeti szervek 

technikai eszközállományának és gazdálkodásának korszerűsítésében 

 A kormány Nemzeti Energiastratégiája 

 Az uniós elnökség tapasztalatai a magyar prioritások tükrében 

 Új korszak kezdete az energetikában 

 Hazánk tudománya, gazdasága, innovációja és versenyképessége – Nagykanizsa  

 Nemzeti Külpolitikai Stratégia 

 „Mindennapi pénzügyeink” – Miskolc  

 

2012. év: 

 „Mindennapi pénzügyeink” – Nagykanizsa, Pécs, Debrecen 

 A NATO és Oroszország viszonya 

 Mire lesz energiánk? A fenntartható energia kérdései 

 Ifjúság, sólyommadár, Tiéd a világ és Teérted van a világ – Nagykanizsa 

 Magadat építed – a diákhitelről másképp – Pécs  

 Fenntarthatóság, hatékonyság, takarékosság az energetikában 

 Hazánk tudománya, innovációja és versenyképessége – Nagykanizsa  

 Jog, gazdaság, erkölcs 

 Magyarország gazdasági kilátásai 2012 őszén 

 A szakoktatás másként – Miskolc  

 

2013. év: 

 Energiabiztonság 2013 – Magyarország 

 „Mindennapi pénzügyeink” – Pécs  

 Biztonságpolitika 2013 – Magyarország helye a változó transzatlanti 

kapcsolatrendszerben 

 Magyarország pozíciói a Közép-Kelet-európai térségben – Nagykanizsa  

 A magyar gazdaság helyzete (diagnózis) és a szükséges tennivalók (terápia) 

 Természeti erőforrásaink 

 Versenyképes-e a magyar energetika a változó környezetben? 



 Innováció és versenyképesség – Nagykanizsa  

 A magyar külpolitika prioritásai; a szomszédság-politika dilemmái 

 Állam, politika, gazdaság, jog 

 A magyar gazdaság kilátásai a 2014-es évben 

 

2014. év: 

 A hadi és biztonsági ipar a honvédelem, a rendvédelem és a magánbiztonság 

szolgálatában 

 A magyar külpolitika prioritásai; a szomszédság-politika dilemmái 

 „Mindennapi pénzügyeink” – Pécs  

 Stratégiai lépések a hazai energetikában 

 Világpolitikai trendek 2014-2030 

 Munkahelyteremtés és munkakörülmények az EU-ban és Magyarországon 

 A siker tanulható – Nagykanizsa 

 Természeti erőforrásunk: a légkör 

 Hazánk és az Európai Unió kapcsolata, viszonya 

 Szakképzési Akadémia – Nagykanizsa 

 Tanulás, Tudás, Innováció – Nagykanizsa 

 Mindennapi pénzügyeink – Kaposvár  

 Stratégiai lépések a hazai gáziparban  

 Biztonságpolitikai kihívások a világban 

 Az állami tartalékolás rendszere, helyzete napjainkban, költségvetési vonzatai 

 Gazdaság és költségvetés 2015  

 

 

2015. év: 

 A közteherviselés modernizációja 

 A hadi- és biztonsági ipar a honvédelem, a rendvédelem és a magánbiztonság 

szolgálatában (II. Konferencia és Kiállítás) 

 Egészséges Magyarország 2014-2020 

 A hazai és nemzetközi társadalmi viszonyok 

 Gazdasági perspektívák a Kárpát-medencében 2015 tavaszán – Nagykanizsa  

 A villamosenergia-rendszer kapacitásfejlesztésének kérdései 

 Mindennapi pénzügyeink – Győr 

 Tudomány és innováció a változó világunkban (Mit tehet a GTTSZ?) 

 A globális erőtér a XXI. század elején – biztonság és versenyképesség 

 Innováció és versenyképesség egy sikeres közösségben – Nagykanizsa  

 A polgári perrendtartás újraalkotása és a közigazgatási bírósági eljárás bevezetése 

 Természeti erőforrásaink a földfelszín alatt 

 Új gondolkodásmód a közgazdasági és pénzügyi rendszer fejlesztésében, az oktatási 

rendszer korszerűsítésében 



 Mindennapi pénzügyeink – Veszprém 

 Innováció és fenntarthatóság – Nagykanizsa 

 Atomenergia = Ellátásbiztonság 

 Gazdaság és államháztartás 2016-ban 

 

2016. év: 

 Új gondolkodásmód a közgazdasági és pénzügyi rendszer fejlesztésében, az oktatási 

rendszer korszerűsítésében – Pécs  

 A hadi- és biztonsági ipar a honvédelem, a rendvédelem és a magánbiztonság 

szolgálatában (III. Konferencia és Kiállítás) 

 Új gondolkodásmód a közgazdasági és pénzügyi rendszer fejlesztésében, az oktatási 

rendszer korszerűsítésében – Veszprém 

 Mivel pótolhatók a következő évtizedben kieső erőművi kapacitásaink? 

 Új gondolkodásmód a közgazdasági és pénzügyi rendszer fejlesztésében, az oktatási 

rendszer korszerűsítésében – Nagykanizsa 

 Menekültválság – Európa jövője? 

 „Ifjúság, sólyommadár, tiéd a világ és teérted van a világ” sorozatában: 

Tanulás, kutatás, versenyképesség – Nagykanizsa  

 A magyar gazdaság a változó világgazdasági környezetben 

 Zavaros? Bölcs és nagy volt a Duna 

 Új gondolkodásmód a közgazdasági és pénzügyi rendszer fejlesztésében, az oktatási 

rendszer korszerűsítésében – Debrecen 

 A jogállamiság értelmezésével-alkalmazásával kapcsolatos aktuális problémák a magyar 

társadalomban-gazdaságban 

 A munkaerő-piac aktuális kérdései és a szakképzés helyzete, különös tekintettel a duális 

képzésre – Miskolc 

 Új gondolkodásmód a közgazdasági és pénzügyi rendszer fejlesztésében, az oktatási 

rendszer korszerűsítésében – Miskolc 

 Mindennapi pénzügyeink – Pécs 

 Új gondolkodásmód a közgazdasági és pénzügyi rendszer fejlesztésében 

 Új gondolkodásmód a közgazdasági és pénzügyi rendszer fejlesztésében, az oktatási 

rendszer korszerűsítésében – Kecskemét 

 Gazdasági kilátások 2017-ben, a 2016. év tapasztalatai alapján 

 Oknyomozó tudomány – versenyképesség – Nagykanizsa  

 

2017. év: 

 „Közpénzügyi Akadémia” sorozatában: Gondolatok a tudomány és technológiák 

jövőjéről, fiatal tudósok részére 

 A hadi- és biztonsági ipar a honvédelem, a rendvédelem és a magánbiztonság 

szolgálatában (IV. Konferencia és Kiállítás) 



 A Paks II. fejlesztési projekt jelenlegi helyzete 

 A mi folyónk. A Duna Stratégia civil megközelítésben 

 Fenntartható Fejlődés – Nagykanizsa  

 A XXI. századi technológia kihívásai és lehetőségei a hon- és rendvédelem területén  

 Erősödő Magyarország 2017 

 Mindennapi pénzügyeink – Kecskemét  

 Mindennapi pénzügyeink 

 Mindennapi pénzügyeink – Pécs 

 A közpénzügyi gondolkodás megújítása a közgazdaságtan és az oktatás korszerűsítése 

révén 

 Ellátásbiztonság a villamosenergia-szolgáltatásban 

 A nemzetgazdasági célok megvalósításában a szakmai civil szervezetek részvételének 

tapasztalata, szükségessége és jelentősége 

 Emberközpontú tudomány – Nagykanizsa  

 A közpénzügyi gondolkodás megújítása a közgazdaságtan és az oktatás korszerűsítése 

révén – Győr  

 A közpénzügyi gondolkodás megújítása a közgazdaságtan és az oktatás korszerűsítése 

révén – Dunaújváros  

 Fenntartható Közlekedés 

 Stabilitás – Növekedés  

 

2018. év: 

 Biztonságpiac 2017-2018 (V. Konferencia és Kiállítás) 

 A közpénzügyi gondolkodás megújítása a közgazdaságtan és az oktatás korszerűsítése 

révén – Szent István Egyetem, Gödöllő   

 A közpénzügyi gondolkodás megújítása a közgazdaságtan és a rendészeti oktatás 

korszerűsítése révén – Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest 

 A közpénzügyi gondolkodás megújítása a közgazdaságtan és az oktatás korszerűsítése 

révén – Eszterházy Károly Egyetem, Eger  

 Fenntartható Hulladékgazdálkodás 

 A közpénzügyi gondolkodás megújítása a közgazdaságtan és az oktatás korszerűsítése 

révén – Szegedi Tudományegyetem 

 Paks II. – Érvek/Ellenérvek – Győr  

 A hazai vállalatok makrogazdasági környezete – Helyzetkép és kilátások 

 A gazdasági szféra szerepe nemzeti örökségünk ápolásában 

 Mindennapi pénzügyeink – Eszterházy Károly Egyetem, Eger 

 Tiszta villamosenergia-termelők, környezetbarát fogyasztók 

 Határtalan tudomány – Nagykanizsai Szakképzési Centrum 

 A teremtett világ védelme 

 Mindennapi pénzügyeink – Szent István Egyetem, Gödöllő 

 A 2019/2020-as évek gazdaságának és államháztartásának kilátásai  

 



2019. év: 

 Biztonságpiac 2018-2019. (VI. Konferencia és Kiállítás) 

 A 2019/2020-as évek gazdaságának és államháztartásának kilátásai – Pannon Egyetem, 

Nagykanizsai Szakképzési Centrum, Nagykanizsa  

 Mindennapi pénzügyeink – Óbudai Egyetem, Budapest 

 Mindennapi pénzügyeink – Neumann János Egyetem, Kecskemét 

 A magyar gazdaság versenyképessége: helyzet és kilátások 

 Hogyan tovább Magyarország? Védelem és Biztonság 

 Eötvös Emlékév – Szolnoki Szakképzési Centrum 

 Eötvös Emlékév – Zalaegerszeg 

 Mindennapi pénzügyeink – Milton Friedman Egyetem, Budapest  

 Eötvös Emlékév – Nagykanizsa 

 A környezetbarát villamosenergia-termelés dilemmái 

 Technológia – Fenntarthatóság – Butaság – Eszterházy Károly Egyetem, Eger  

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

 

2020. év: 

 Mindennapi pénzügyeink – Pécsi Tudományegyetem  

 A koronavírus járvány hatása az energiafogyasztásra (online konferencia) 

 Biztonságpiac 2019/2020 (VII. Konferencia és Kiállítás) 

 A jövő elképzelhetetlen tiszta és biztonságos energia nélkül (online konferencia) 

 Magyarország kilátásai a vírus hozta gazdasági válságban és Új válság, új megoldások –  

a Magyar Nemzeti Bank szerepe a gazdaság újraindításában (online konferencia) 

 

2021. év: 

 Magyarország a változó világban, Nemzeti Biztonsági Stratégia 2020 (online konferencia) 

 Nagy magyar alkotóink és alkotásaik nemzetünknek, a világnak (online konferencia, 

Pannon Egyetem, Veszprémi Szakképzési Centrum, Veszprém) 

 Energiaellátásunk jövője (online konferencia) 

 Nagy magyar alkotóink és alkotásaik nemzetünknek, a világnak (online konferencia, 

Eszterházy Károly Egyetem, Heves Megyei Szakképzési Centrum, Eger) 

 Nagy magyar alkotóink és alkotásaik nemzetünknek, a világnak (online konferencia, 

Debreceni Egyetem, Debreceni Szakképzési Centrum) 

 Biztonságpiac 2020/2021 (VIII. Konferencia és Kiállítás) 

 A NATO és Oroszország kapcsolata, a NATO egynapos 2021-es júniusi csúcsértekezletén 

elhangzottak tükrében (online konferencia) 

 Mindennapi pénzügyeink – Szolnoki Szakképzési Centrum 

 Arccal a nanotechnológai-tudomány és technológia felé (A nanotechnológia-tudomány 

gyakorlati megjelenése) – Szolnoki Szakképzési Centrum 

 Az egyetemek szerepe az innovációs ökoszisztémában – Óbudai Egyetem  



 A magyar gazdaság és államháztartás a 2021. év végén, jövő évi kilátások (online 

konferencia) 

 

2022. év: 

 A digitális világ kihívásai a XXI. században – Óbudai Egyetem 

 Az egyetemek szerepe az innovációs ökoszisztémában – Debreceni Egyetem, Debreceni 

Szakképzési Centrum 

 Az egyetemek szerepe az innovációs ökoszisztémában – Miskolci Egyetem 

 Magyarország védelmi fejlesztései – Nemzeti Közszolgálati Egyetem  

 Biztonságpiac 2021/2022 (IX. Konferencia és Kiállítás) 

 Hazánkban a társadalom és a tudomány, valamint a technológia egymásra hatása a 

digitalizáció korában – Eszterházy Károly Egyetem, Heves Megyei Szakképzési 

Centrum, Eger  

 Hazánkban a társadalom és a tudomány, valamint a technológia egymásra hatása a 

digitalizáció korában – Pannon Egyetem, Veszprémi Szakképzési Centrum 

 A drón az új „király”! – Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság 

Egyetemi Központ 

  Hazánkban a társadalom és a tudomány, valamint a technológia egymásra hatása a 

digitalizáció korában – Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Képek a teljesség igénye nélkül 

 

 

 



   

    

 



    

 

 



      

      

 



 

 

 



   

   

        



       

 

     



 

 

 



     

 

     



 

     

 



  

  

 



 

     

 



   

 

 



 

 

    



                

 

    

  

       



  

     

 



     

    

   



 

   

     



    

 

    



  

     

 



             

 

       



 

     

 



   

 

    



  

 

 



 

 

     



   

      

  



 

 

 

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. 

 

 

 

 
 


