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Összefoglaló 

a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2017. február 9-én,  

a IBM Magyarország budapesti központjában (1117 Budapest, Neumann János u. 1.) 

megtartott üléséről 

Dr. Kucsera Tamás Gergely (Művészeti Oldal) soros elnök köszöntötte a jelenlévőket. 

Beszteri Zsuzsanna, az IBM Magyarország kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatója a 

jelenlévőket és röviden beszélt a vállalat hazai tevékenységéről. 

Dr. Kucsera Tamás Gergely soros elnök tájékoztatta a tagokat, hogy 2017. január 31-én 

megalakult az NGTT elnöksége, amelynek tagjai a leköszönő, a jelenlegi, illetve a következő 

soros elnökből áll, továbbá, tájékoztatva az NGTT-t, elmondta, hogy Baráth Etele, az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottság 2020 munkacsoportjának vezetője a témában konferencia 

megszervezését kezdeményezi.  

1. A napirend elfogadása 

A napirend tervezete a következő volt: 

Napirend előtt tárgyalandó: 

1. A napirend elfogadása 

Tervezett napirend: 

2. Konzultáció nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánításáról 

3. A szakképzéssel összefüggő kormányzati intézkedések 

4. Egyebek 

A levezető elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, amelyeket a Tanács 

egyhangúlag elfogadott. 

2. Konzultáció nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánításáról 

 

Balog Zoltán miniszter (Emberi Erőforrások Minisztériuma) elmondta, hogy a 

kormány szándéka, hogy nagypéntek már idén munkaszüneti nap legyen. A miniszter 

elmondta, hogy nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánításának kérdésköre érdekek és 

értékek metszéspontjában helyezkedik el. Az érdekek oldalán megjelennek a gazdasági 

érdekek, munkavállalói érdekek és a munkaadói érdekek. Az értékek oldalán pedig a család, a 

család életminősége, a kultúra, a keresztény hagyományok. Hangsúlyozta, hogy nagypéntek 

kapcsán nem direkt vallási kérdésről van szó, hanem sokkal inkább egy kulturális, 

hagyományos kérdésről. Beszélt a családok megerősítésének fontosságárról, amely 

szolgálatába a gazdaságnak is be kell állnia, annak érdekében, hogy versenyképes munkaerőt 

tudjanak biztosítani. Többek között beszélt a munkaszüneti napnak a turizmusra és a hozzá 

kapcsolódó ágazatokra gyakorolt pozitív hatásairól. Elmondta, hogy erre a munkaszüneti 

napra is ugyanúgy távolléti díj illeti meg a munkavállalókat. 

Beszélt európai összehasonlításban az ünnepnapok számának alakulásáról és 

elmondta, hogy az Európai Unión belül a nagypéntek 14 országban minősül munkaszüneti 

napnak. Kitért arra, hogy bár a gazdasági teljesítmény és a munkanapok száma szoros 

összefüggésben van egymással, a gazdasági teljesítmény növelése nem csak a munkaszüneti 

napok számának növelésével érhető el. Erre olyan külföldi országok is példaként szolgálnak, 

ahol magasabb a munkaszüneti napok száma, mint Magyarországon és gazdaságuk mégis jól 

teljesít. 
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Az oldalak álláspontjai: 

Az Egyházi Oldal üdvözölte a törvényjavaslatot és kiemelte a kezdeményezés szimbolikus 

jelentőségét a közösségi, nemzeti értékek vonatkozásában. 

A Gazdaság Képviselői Oldal kifejtette, hogy a kezdeményezés a munkáltatói oldalon 

többletterheket jelenthet és ezért szükséges egy részletes elemzés elkészítése az előterjesztés 

gazdasági hatásaira.  

A Munkavállalói Oldal elmondta, hogy a munkaszüneti nappal járó pihenőidő, feltöltődés 

pozitív hatással van a munkavállalói teljesítményre. A Munka Törvénykönyvének 

módosításával kapcsolatban elmondta, hogy ezzel majd a kormánynak és a szociális 

partnereknek külön kell foglalkoznia. Az oldal támogatását fejezte ki az előterjesztéssel 

kapcsolatban. 

A Tudomány Képviselői Oldal elmondta, hogy eggyel több munkaszüneti nappal 

Magyarországon nem haladnánk meg a munkaszüneti napok számának az átlagát az EU-n 

belül. Kiemelte, hogy az új munkaszüneti nap hatására az ország GDP-jének növekedése nem 

mérséklődne, a kereskedelmi forgalom és a turizmus várható növekedésének ellensúlyozó 

hatása következtében. Elmondta továbbá, hogy a kezdeményezésnek jelentősége van az 

emberi regeneráció szempontjából is és az oldal támogatja az előterjesztést. 

A Művészeti Oldal elmondta, hogy nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánítása biztosítja 

az ünnep emelkedettségéhez méltó emlékezést. Az oldal felhívta a figyelmet az üzenet 

fontosságára, amely szerint ez a lehetőség kulturális értékeink és életminőségünk javulását 

szolgálja, ezért az oldal támogatja az előterjesztést. 

A Civil Oldal a lelkiismereti és vallásszabadság megélésének, kiterjesztésének 

támogatásaként értékelte a kezdeményezést, kiemelve a családok által együtt töltött idő és 

közös ünneplés jelentőségét. Az oldal támogatta a kezdeményezést. 

Balog Zoltán miniszter válasza  

A miniszter válaszában elmondta, hogy a gazdaság teljesítménye most tette lehetővé az 

előterjesztés megvalósítását, amely a munkáltatókon túl köszönhető a jobb adórendszernek és 

vállalkozási környezetnek. Kiemelte, hogy meg kell találni azt az összhangot, ahol az értékek 

és érdekek egybeesnek. 

Az Oldalak álláspontjai 

Az Egyházi Oldal kiemelte Húsvét spirituális üzenetének fontosságát. 

 A Gazdaság Képviselői Oldal elmondta, hogy egy négynapos ünnep felvet bizonyos 

kereskedelempolitikai szakkérdéseket, mivel az áruellátás területén a logisztikában, illetve a 

friss áruellátásban többletköltséget fog okozni, hogy a négynapos ünnep közepén lesz egy 

szombati pihenőnap. A versenyképességgel kapcsolatban az oldal elmondta, hogy bár a 

gazdaság nem rokkanna bele ebbe a kezdeményezésbe, de jelen gazdasági helyzetben nem 

biztos, hogy pozitív irányba fog hatni, ha még egy munkaszüneti nappal terheljük a 

munkaidőalapot, ezért ennél a döntésnél jobban figyelembe kell venni a gazdaság érdekeit. 

A Munkavállalói Oldal elmondta, hogy a kezdeményezést, nem kizárólag a 

haszonelvűségből kiindulva kell vizsgálni. Egy össztársadalmi viszonyrendszerben nézve 

ennek a plusz napnak a gazdasági hatását, nem csak közvetlen gazdasági haszna van, hanem a 

pihenésen, feltöltődésen keresztül, az összértékét tekintve a gazdaság és a társadalom nem 

vesztesként fog kikerülni ebből a kezdeményezésből.  
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A Tudomány Képviselői Oldal elmondta, hogy az előterjesztésnek komoly strukturális 

hatásai vannak, amelyeknek az elemzése szükségszerű, vagyis kell egy olyan anyag, amely 

összehasonlítja a pozitív és negatív hatásokat. Az oldal kiemelte, hogy a közgazdaságtan nem 

puszta haszonelvűségen alapszik és helye van az érzelmi, erkölcsi, szellemi hatások 

mérlegelésének, amelyeket ez az intézkedés kiválthat.  

 

A Művészeti Oldal megerősítette támogatását. 

A Civil Oldal megerősítette támogatását. 

 

3. A szakképzéssel összefüggő kormányzati intézkedések 

Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért 

felelős államtitkára elmondta, hogy a munkaerőpiac és a munkaadók részéről felmerült az 

igény, hogy a jelenkor kihívásainak megfelelően képzett embereket kell kibocsátani a 

szakképzésből, amelyre válaszul kidolgozásra került a „Szakképzés a gazdaság szolgálatában” 

című koncepció. Ennek következtében a szakképzés jelentős átalakuláson ment keresztül. 

Első lépésként a terület átkerült az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatási tárcájától a 

Nemzetgazdasági Minisztériumhoz és az intézmények irányításának szerkezete is átalakult. 

Az országban 44 szakképzési centrum alakult, és ezeken belül tagintézményként jó néhány 

szakképző intézmény, iskola került összevonásra. Így összesen 365 intézmény került átadásra 

a Nemzetgazdasági Minisztériumnak.  

Az államtitkár elmondta, hogy jelentősen könnyebbé vált a szakképzésben való tanulás, 

illetve a felnőttkori szakképesítés megszerzésének lehetősége. A második szakképesítés 

megszerzése a felnőttképzés keretén belül ingyenessé vált, illetve az első szakképesítés 

megszerzésének a korhatára 21 évről 25 évre emelkedett a nappali oktatás keretén belül. 

A szakképesítés átalakításának indoka elsősorban az, hogy teljesen új kihívások jelentkeztek a 

területen, amelyek az „Ipar 4.0” néven ismertek. A robotizáció, az informatika teljes mértékű 

bevonulása a termelésbe, az automatizácó, a digitalizáció nagyon komoly kihívások elé állítja 

a szakembereket, amelyhez a szakképzésnek is alkalmazkodnia kell. Ez azt is jelenti többek 

között, hogy másfajta tudásra is szükség van az eddig megszerzett tudáson túl. 

Az Irinyi-terv meghatározza azokat a stratégiai területeket a magyar gazdaságban, ahová 

nagyobb figyelmet kell fordítani. Ide tartozik a földművelésügy, illetve az agrárügy, 

járműipar, specializált gép-és járműgyártás, egészséggazdaság, turizmus, 

zöldgazdaságfejlesztés, az informatikai szektor és a védelmi ipar. A cél a versenyképes 

ágazatok megteremtése és működtetése, amelyhez szükség van a szakképzés és a gazdaság 

szereplőinek együttműködésére.  

A gazdasági kihívásokra adott szakpolitikai válaszok közül az államtitkár kiemelte a duális 

képzési struktúra kiterjesztését. Ez a gyakorlati és elméleti képzés újragondolását jelenti, úgy, 

hogy a gyakorlati képzésre üzemi körülmények között kerüljön sor.  

Az új képzési jegyzékkel kapcsolatban elmondta, hogy bizonyos területekre új ismeretek, 

szakmák oktatása vált szükségessé.  Itt említette meg a kis-és középvállalkozások ügyvezető 

rétegének képzését, amelyre szintén érkezett igény a gazdaság részéről.  

A hátrányos helyzetű tanulóknak az új rendszer biztosítja a második szakképzés lehetőségét 

nappali rendszerben, annak érdekében, hogy nőjön a szakmunkások száma a 
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közfoglalkoztatottak számával szemben. Kiemelte a szakképzési Híd-program indulását, 

amely képzési formában szakképesítést tudnak szerezni azok is, akik nem tudták normál 

időintervallumban elvégezni az általános iskolát. Ez ha nem is teljes szakmát, de olyan 

szaktudást ad, amellyel bizonyos területeken el lehet helyezkedni. Az új koncepció nagy 

hangsúlyt fektet a felnőttoktatásra, amelynek köszönhetően másfél-két év alatt szinte nulláról 

sikerült 40 ezerre bővíteni a felnőttoktatásban résztvevők számát. A felnőttoktatásnál is a cél, 

hogy a koordinációs feladatokat a szakképzési centrum lássa el. Intenzív felnőttoktatás 

keretén belül a kétéves tanulmányi idő egy évre való lecsökkentésére is van lehetőség 

bizonyos feltételek teljesülése esetén, ezzel is segítve azt a szakképzett munkaerőigényt, 

amely jelentkezett a munkaerőpiacon.  

Az új fenntartóstruktúra költséghatékonyabb és jobban megfelel a munkaerő-piaci 

igényeknek. Kötelező a napi kapcsolattartás a helyi gazdasági élet szereplőivel, annak 

érdekében, hogy a szakképzés tisztában legyen azzal, hogy a gazdaságnak milyen 

szakemberekre van szüksége. A kormány célja, hogy a szakképzési centrumok egyben 

szolgáltató központként is funkcionáljanak. Ez azt jelenti többek között, hogy legyen idegen 

nyelvi képzés, informatikai képzés, életpálya-tanácsadás, hogy az a fiatal, aki bemegy, fel 

tudja építeni a karrierjét ennek segítségével.  

Az új képzési struktúrában kétfajta új intézmény jött létre. A szakközépiskolák 

szakgimnáziumokká, a szakmunkásképzők pedig szakközépiskolákká alakultak. A fő 

különbség, hogy a szakgimnáziumban négy év elvégzése után az odajáró diák megszerezheti 

az érettségit és szakmát is kap. Innen is egyenes út vezethet a felsőoktatásba, de aki nem akar, 

az egy év plusz tanulással technikusi minősítést szerezhet. A szakközépiskolák alapvetően 

háromévesek, de ha valaki a három év után két évet még tovább tanul ugyancsak érettségit 

szerezhet.  

A szakképzésben való információáramlás elősegítése érdekében a megyei fejlesztési és 

képzési bizottságok a továbbiakban is működnek. A bizottságnak tagja a helyi kamara 

képviselője, és olyan, a gazdasági életben szerepet vállaló emberek is vannak benne, akik 

tudják, hogyan működik a helyi gazdaság. Ez a bizottság ajánlást ad arra, hogy milyen 

képzéseket kell indítani az adott intézményekben és a centrumok ez alapján indítják el a 

különböző szakképzéseket. 

Az államtitkár elmondta, hogy a kormány fontosnak tartja, hogy a hiányszakmákban 

megfelelő képzettséggel és megfelelő számban legyenek szakemberek. Létrehoztak egy 

ösztöndíjat, amellyel a szülőket és gyerekeket arra ösztönzik, hogy a hiányszakmák közül 

válasszanak. Két évvel ezelőtt tíz ilyen ösztöndíj volt, mára húsz szakmában adnak ilyet. A 

kormány sokat tesz annak érdekében, hogy népszerűsítse a szakképzést. Ilyen kezdeményezés 

például a „Szakmák éjszakája”, ahol lehetőség volt a programok részletes bemutatására.  

A kormány célja volt a gazdálkodó szervezetek gyakorlati képzésre fordítható, elszámolható 

költségeinek kiszélesítése azzal, hogy rugalmasabb lett az elszámolás és a továbbra is cél a 

normatív lehetőségek növelése. Az államtitkár elmondta, hogy a kormány azon dolgozik, 

hogy a szakiskolában végzettek előnyt élvezzenek a továbbtanulás esetén, vagy éppen a 

felvételiben. Ennek eszköze a tanulói szerződések kiterjesztése, a szintvizsga, mestervizsga 

rendszerének a teljes átgondolása, valamint az adminisztráció jelentős csökkentése. 

 

Oldalak álláspontjai 
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Az Egyházi Oldal pozitívan értékelte a képzések átszervezését, és kiemelte azon szakmák 

preferálásának fontosságát, amelyekben jelentős hiány van. 

A Gazdaság Képviselői Oldal pozitívan értékelte a szakképzésben elért fejlődést. Az oldal 

elmondta, hogy a törvény jó, a keretek jók, de a végrehajtásban vannak problémák. Az oldal 

kérte, hogy kezdődjenek meg olyan érdemi tárgyalások, amely ezeket a problémákat feltárják, 

illetve ahol közösen tudnának az oldalak megoldást találni. Elmondta, hogy a szakképzés fő 

problémája a rendszerszemlélet hiánya, ezért strukturális átalakításra van szükség, ahol 

megtalálható a pályaorientáció, a szakmagondozás. Az oldal elmondta, hogy mivel a 

szakképzésbe maradék elven mennek a diákok, és a kompetenciaszintjük az országos átlag 

alatt van, ezért a legjobb tanárokra van szükség a szakképző intézményekben, hogy a piac 

számára tényleg jó munkaerőt lehessen képezni. A hatékonysághoz szükség van egy 

modulrendszerre, amely átjárhatóságot biztosít. Az oldal kezdeményezte továbbá a 

szakképzéssel kapcsolatos munkacsoport létrehozását a hatékonyabb munka érdekében. 

A Munkavállalói Oldal nagyra értékelte a kormányzatnak a szakképzés irányába tett 

törekvéseit és egyetértését fejezte ki a Gazdaság Képviselői Oldal által elmondottakkal. 

Elmondta az oldal, hogy a szakszervezetek szeretnének szélesebb körben részt venni a 

szakképzési struktúrában, annak érdekében, hogy a fiatalok érdekei megfelelően képviselve 

legyenek például a különböző szerződések megkötésekor. Az oldal úgy határozott, hogy ki 

fog alakítani egy szakképzés helyzetével foglalkozó javaslatcsomagot, amelybe belefoglalják, 

hogy a munkavállalói érdekképviseletek hogyan kívánnak bekapcsolódni az intézményekbe, 

illetve, hogy mit képviselnek. A felnőttképzéssel kapcsolatban az oldal elmondta, hogy a 

szakszervezetek már kísérletet tettek egy olyan szolgáltatás létrehozására, ahol az ország 

összes felnőttképzési és akkreditált képzési lehetőséget egy helyen meg lehetne tekinteni, 

illetve azt is, hogy az ott megszerezhető szakmát, hogyan lehet a magyar munkaerőpiacon 

érvényesíteni. Az oldal a felvi.hu-hoz hasonlóan a felnőttoktatás informatikai rendszerét 

szeretné kiépíteni országos hálózatban, amelyhez kérte a Tanács résztvevőinek támogatását. 

A Tudomány Képviselői Oldal elmondta, hogy a rendszerben sok pozitív változás van. Az 

oldal szerint a szakképzés sikerének kulcsa a jó általános, alapképzésben rejlik, amelyre a 

gyerekek fel tudnak építeni egy újabb képzésekben létrejövő életpályát. Az iskolarendszernek 

erre kell felkészíteni a gyerekeket, ezért már az alapképzésben is a legjobb tanárokat kell 

alkalmazni. Egy felmérés szerint a vállalatvezetők többsége szerint a jövő két legfontosabb 

kompetenciái közé tartozik az érzelmi intelligencia és a gondolkodás rugalmassága, vagyis a 

képzelőerő. Ahhoz, hogy ezeket a kompetenciákat a tanulók megszerezzék, nagyon széles 

alapképzésre van szüksége, amelybe bele kell tartoznia a művészeti, kulturális képzésnek is.  

A Művészeti Oldal elmondta, hogy a művészetnek nagy felelőssége van az oktatásban és 

ezért az oldal pozitívan értékeli azokat a kormányzati törekvéseket, amelyek a művészeti 

oktatást elősegítik.  Az oldal fontosnak tartja a művészeti iskola, mint önálló iskolatípus életre 

hívását. 

A Civil Oldal szintén üdvözölte a szakképzésben megjelenő stratégiaváltást. Az oldal 

elmondta, hogy fontos, hogy a szakképzésben a szerkezeti szakirányok, illetve a létszámok 

igazodjanak a gazdaság igényeihez, illetve, hogy a rendszer koordináltan, átláthatóan és 

költséghatékonyan működjön. Az oldal kiemelt kérdésként kezeli a sajátos nevelési igényű 

gyerekek helyét a szakképzésben. Az oldal felhívta a figyelmet néhány ellentmondás 
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feloldásának szükségességére, amely az új feltételek szerinti érettségi rendszerben felmerült. 

Itt említette többek között az érettségi elnökök, illetve a szakmai tárgyakban vizsgáztatók 

személyére vonatkozó kérdéseket. Elmondta még az oldal, hogy fontos az üzemek melletti 

tanműhelyek segítése, pályázati és más forrásokból a kkv-k helyzetbe hozása. 

Cseresnyés Péter államtitkár úr válasza 

 

Elmondta, hogy egyetért a hozzászólásokkal. Az államtitkár arra kérte a Tanács tagjait, hogy 

amennyiben a kérdéssel kapcsolatban van bármilyen további szakmai vélemény, 

oldalvélemény, illetve javaslat, akkor azt küldjék meg az államtitkárság számára. 

Oldalak hozzászólásai 

Az Egyházi Oldal nem kívánt hozzászólni. 

A Gazdaság Képviselői Oldal elmondta, hogy problémát jelent az agrárszakoktatás 

elkülönülése, és a duális képzés ezen a területen egyre kevésbé valósul meg. Arra kérte az 

oldal a kormányt, hogy ebbe az irányba is tegyék meg a szükséges lépéseket. 

A Munkavállalói Oldal nem kívánt hozzászólni. 

A Tudomány Képviselői Oldal elmondta, hogy szükség lenne objektív indikátorokkal 

működő minőségbiztosítási rendszer kialakítására a szakképzésben, különösen a duális 

rendszerben a cégeknél eltöltött gyakorlati időre. Kiemelte továbbá az érettségi 

megszerzésének támogatását, különösen a hátrányos helyzetű és roma tanulók számára.  

A Művészeti Oldal nem kívánt hozzászólni. 

A Civil Oldal megköszönte a kormányzat nyitott hozzáállását és a lehetőséget a párbeszédre. 

Cseresnyés Péter államtitkár zárszava 

Az államtitkár megköszönte a hozzászólásokat. 

4. A 2016. évi jelentés elfogadása 

 

  

Az Egyházi Oldal elfogadta a jelentést. 

 

A Gazdaság Képviselői Oldal elfogadta a jelentést. 

 

A Munkavállalói Oldal javasolta, hogy a VI. pont 1.1. és 1.2. pontja törlésre kerüljön, amely 

egy nemzetközi kitekintést tartalmaz, de a Tanács működésére vonatkozóan nem releváns. 

 

A Tudomány Képviselői Oldal egyetértett a Munkavállalói Oldal javaslatával. 
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A Művészeti Oldal elfogadta a jelentést. 

 

A Civil Oldal elfogadta a jelentést. 

 

A jelentés a javasolt módosítással (VI. pont 1.1. és 1.2. pont törlése) elfogadásra került. 

5. Az NGTT 2017. évi munkatervének 

elfogadása 

 

Az Egyházi Oldal nem kívánt hozzászólni. 

 

A Gazdaság Képviselői Oldal nem kívánt hozzászólni. 

 

A Munkavállalói Oldal javaslatot tett arra, hogy plenáris ülés keretében áttekintésre 

kerüljenek a már megkötött vagy tárgyalás alatt lévő európai uniós gazdasági, kereskedelmi 

egyezmények előnyei és hátrányai. Elsősorban a kanadai-európai, másrészt a transzatlanti, az 

Egyesült Államokkal kötött szerződés, illetve a Japánnal és Dél-Koreával előkészületben lévő 

szerződések. A CETA-egyezménnyel kapcsolatban elmondta, hogy fontos lenne, hogy a 

Tanács tárgyaljon az egyezmény előnyeiről, hátrányairól, illetve, hogy Magyarországon 

mennyiben tudnak hozzájárulni a hátrányok csökkentéséhez és az előnyök jobb 

kihasználásához.  

Javasolta továbbá a szociális jogok európai pillére című kötelező jogszabály és ajánláscsomag 

magyarországi áttekintését, amelynek szándéka az emberi jogok, a szociális jogok és a 

munkavállalói jogok teljes körű áttekintése és újrarendezése az Európai Unióban.  

 

A Tudomány Képviselői Oldal nem kívánt hozzászólni. 

 

A Művészeti Oldal nem kívánt hozzászólni. 

 

A Civil Oldal nem kívánt hozzászólni. 

 

A Tanács a Munkavállalói Oldal által javasolt témákkal kiegészítve elfogadta az NGTT 2017. 

évi munkatervét. 

 

6. Egyebek 

Az oldalak nem kívántak hozzászólni. 

Edelényi András az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság képviseletében, kapcsolódva a 

soros elnök napirend előtti tájékoztatójához, felhívta a figyelmet a 2020-as uniós stratégia 

fontosságára, amely jelenleg a háromnegyedénél tart, ezért időszerű a követező ciklus 

előkészületeinek megkezdése. A stratégiai célok megvalósításához eszközöket kell rendelni, 

elsősorban emberi erőforrást, másodsorban időt és pénzt. Annak érdekében, hogy ez 

megvalósulhasson kérte a Tanács támogatását a november 22-23-ai kongresszuson. 

A soros elnök, további hozzászólás hiányában lezárta az ülést.   

  Jóváhagyta: 
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  Dr. Kucsera Tamás Gergely 

  soros elnök 

  s.k. 


