
A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége 

a vállalkozás, a gazdaság, a gazdálkodás  

(ipar, pénzművelet, kereskedelem, szolgáltatás, közhivatal)  

területein tevékenykedő közgazdasági, pénzügyi,  

gazdasági, műszaki szakemberek, szervezetek,  

önkormányzati elven működő, országos hatáskörű  

tudományos, szakmai, érdekfeltáró, érdekképviseleti és érdekegyeztetési 

közhasznú, társadalmi szervezet. 

 

A Szövetség célja 

A gazdaság és a tudomány élénkítése, fejlesztése  

érdekében az értékek termelésének, védelmének  

(ipar, mezőgazdaság, szolgáltatás, kereskedelem,  

hon- és rendvédelem, oktatás, állami vagyonkezelés, igazságszolgáltatás),  

az innovációnak, a finanszírozási problémák megoldásának  

(bank, deviza, hitel, vám, adó, biztosítás),  

a tulajdonlásnak, az információcserének és tájékoztatásnak,  

a munkahelyek megteremtésének elősegítése. 

 

A GTTSZ közhasznú non-profit szervezet,  

ezért rendezvényeinek látogatottságát a szakemberek  

részére részvételi díj nélkül teszi lehetővé,  

szponzorok támogatásával. Fontosnak tartja  

a tudományos-szakmai ismeretek közvetítését,  

a szakemberek véleményeinek és javaslatainak  

hasznosítását a döntés-előkészítő, döntéshozó szervezetek,  

egyéni és jogi tagok, de valamennyi,  

a téma iránt érdeklődő szakember részére. 

 
         Dr. Nagy László sk.    Dr. Janza Frigyes sk. 

Magyar Hadtudományi Társaság       Magyar Rendészettudományi Társaság 

                   elnöke            főtitkára 

 

Dr. Tóth János sk. 

ny. egyetemi docens, 

Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége  

főtitkára 

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

a Magyar Hadtudományi Társaság és 

a Magyar Rendészettudományi Társaság 
 

 

MEGHÍVJA ÖNT 
/akadályoztatása esetén személyes képviselőjét/  

a 
 

A globális erőtér a XXI. század elején  

– biztonság és versenyképesség –  
témájú konferenciájára. 

 

 

 

A konferencia időpontja: 

 

2015. május 20. (szerda) 11.00 – 13.00 óráig 
 

 

A konferencia helyszíne: 

 

Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központja 

(Budapest XII., Böszörményi út 21.) 

D/2. épület konferenciaterme 
Megközelíthető: a Széll Kálmán tértől az 59. villamossal, 

 vagy a 102. autóbusszal 

 

 

 

 

BELÉPÉS CSAK MEGHÍVÓVAL! 



MEGHÍVOTTAK 
 

A GTTSZ Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek 

Tagozatában résztvevő szervezetek, 

a Magyar Hadtudományi Társaság és 

a Magyar Rendészettudományi Társaság meghívottjai, 

a Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium és egyes 

országos hatáskörű szervezetek meghívottjai. 

 

 

 

 

JELENTKEZÉSI CÍM: 

GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS 

TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE 

1012 Budapest I., Logodi u. 22-24. 

Tel/Fax: 201-87-37 

e-mail: gttsz@gttsz.hu  
 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 

2015. május 18. 
 

 

 

A KONFERENCIA HELYSZÍNÉRE VALÓ TEKINTETTEL 

FELTÉTLEN KÉRJÜK AZ ELŐZETES REGISZTRÁCIÓT! 

 

 

A KONFERENCIA PROGRAMJA 
 
A konferencia moderátora 

DR. JANZA FRIGYES nyá. r.vezérőrnagy, a Magyar Rendészet-tudományi 

Társaság főtitkára 

 

Megnyitó 

DR. TÓTH LÁSZLÓ vezérőrnagy, a GTTSZ Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti 

Szervek Tagozatának elnöke 

 

Előadások 

„Magyarország és az Európai Unió a globális erőtérben” 

Előadó: DR. HABIL MARJÁN ATTILA egyetemi docens, EU-szakértő, Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem 
Az előadás témája, hogyan változott Magyarország és az EU helye, szerepe és erősúlya a 

globális versenyben, hogyan képes magát pozícionálni a multipoláris világban. A külügyi 

stratégia 2011-es módosításával hazánk megváltoztatta alkalmazkodó uniós politikáját, és a 

globális nyitással, a nemzeti érdekek előtérbe helyezésével, aktivista külpolitikát valósít 

meg. 

 
„Az Iszlám Kalifátus és a globális dzsihád új tendenciái” 

Előadó: DR. HABIL KIS-BENEDEK JÓZSEF ny. ezredes, a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem HHK egyetemi docense 
Az Iszlám Állam, mint a globális biztonságot fenyegető terrorszervezet Irakban és 

Szíriában tűnt fel. Az előadás a megjelenés előzményeit és az al-Kaidával való kapcsolatát 

elemzi, különös tekintettel a Kalifátus létrehozásának és realitásának sajátosságaira. 

Bemutatja a globális dzsihád stratégiai céljait, szakaszait és szervezeteit. Elemzi az Iszlám 

Állam fenyegetéseinek kockázatait, valamint az ellene létrehozott koalíció problémáit. 

 
Kérdések, hozzászólások 

 

Zárszó 

PROF. DR. NAGY LÁSZLÓ nyá. ezredes, a Magyar Hadtudományi Társaság 

elnöke 

 

Büfé 

mailto:gttsz@gttsz.hu

