
 

 

NEMZETI GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TANÁCS 

ÖSSZEFOGLALÓ 

az NGTT 2022. április 28-ai plenáris üléséről 

 

Időpont: 2022. április 28. csütörtök 10.00 óra  

Helyszín: Miniszterelnökség, 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4. földszinti nagy konferenciaterem  

Ülést levezető elnök: Dr. Szendrei Róbert, Civil oldal  

 

Dr. Szendrei Róbert, az ülést levezető elnök köszönti a résztvevőket, az előadókat és a külön 

erre az alkalomra meghívott karitatív szervezetek képviselőit.  

Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár úr köszönti a résztvevőket, nagyra értékeli az 

aktuális témafelvetéseket, különös tekintettel az első napirendi pontra, hiszen több mint 600 

ezer menekült érkezett az országba az elmúlt pár hónap során. Magyarország eddig is jól reagált 

a kialakult krízishelyzetre, továbbra is helytáll.  

Dr. Szendrei Róbert megnyitja az ülést. Minden oldal képviselője jelen van, így megállapítja a 

Tanács határozatképességét, valamint felkéri az oldalakat, hogy jelöljék meg szóvivőiket. 

Az oldalak szóvivői:  

Egyházi oldal: Dr. Beran Ferenc 

Művészeti oldal: Vashegyi György 

Gazdaság képviselői oldal: Perlusz László 

Civil oldal: Gyenes Ádám 

Munkavállalói oldal: Doszpolyné dr. Mészáros Melinda 

Tudomány képviselői oldal: Halmai Péter  

 

Napirendi pontok:  

1.napirendi pont: 

o Civilek és karitatív szervezetek a határon 

o Előterjesztő: Dr. Fürjes Zoltán - egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 

helyettes államtitkár, ME 



2.napirendi pont: 

o Az energiaválságnak a környezetre és a magyar gazdaságra, továbbá egyes le-

szakadó társadalmi rétegekre (szegények, nyugdíjasok, pályakezdők) gyakorolt 

hatása, különös tekintettel a rezsicsökkentés fenntarthatóságának és a lakhatási 

problémáknak a kérdésére 

o Előterjesztő: Dr. Alföldy-Boruss Márk - energiapolitikáért felelős helyettes ál-

lamtitkár, ITM 

3.napirendi pont:  

o Egyebek 

o Hozzászólási lehetőség a megjelent karitatív szervezetek képviselőinek 

 

A napirendi pontok az oldalak részéről elfogadásra kerültek. 

Napirend előtti hozzászólalás:  

Palkovics Imre felhívja a figyelmet, hogy április 28-a munkavédelmi világnap, melyen a mun-

kabalesetben elhunytakra és sérültekre emlékezünk. Magyarországon 2012 óta hivatalos em-

léknap a munkabalesetben elhunytak és megrokkantak világnapja, mely Kanadából indult 

1948-ban. Ebben az évben az 1914-ben elfogadott balesetbiztosítási törvény alapján ezt a napot 

gyásznappá nyilvánították. A megemlékezés megjelent Amerikában, majd Európában, az Eu-

rópai Szakszervezeti Szövetség az „együtt a halottakkal, küzdj az élőkért” jelmondattal nyilvá-

nította emléknappá. A Nemzetközi Munkaügyi Statisztikák szerint évente 2,34 millió ember 

hal meg munkahelyi balesetben, vagy a munkahelyi körülmények következtében. Javasolja 1 

perc néma csend tartását megemlékezésül. 

1. napirendi pont: 

Civilek és karitatív szervezetek a határon - Fürjes Zoltán előadása 

Az előadó kiemelte, hogy nem csak a kormány, hanem kifejezetten a civil szervezetek segítsé-

géről érdemes beszélni. A Karitatív Tanács vezetése az Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért 

Felelős Helyettes Államtitkársághoz tartozik, feladata, hogy kapcsolatot tartson a karitatív ve-

zetőkkel. A Karitatív Tanács 2000. augusztus 4-én alakult, azzal az elsődleges céllal, hogy a 

büntetési eljárások során elkobzott tárgyakat, értékeket karitatív célra használja, koordinálja 

felhasználásukat. A tagság legalább 8 éves karitatív tevékenységhez kötött, a tagok szervezete-

inek legalább 3 régióban kell működniük, a szervezeteknek minimum 40 főt kell foglalkoztat-

niuk és megfelelő logisztikai rendszerrel kell dolgozniuk. A Tanács tagjai vegyesen civil szer-

vezetek, egyházi jogi személyek és szervezetek, az elnök Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi 

kapcsolatokért felelős államtitkár. A Karitatív Tanács alapvetően békeidős tevékenységre jött 

létre, ugyanakkor az elmúlt időszak során fokozott karitatív tevékenységre volt szükség, így 

átalakult Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanáccsá, kiegészülve a belügyi államtitkárral, 

a katasztrófavédelem delegáltjával, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügye-

kért felelős államtitkárával. A pandémiás időszak az első, amikor az ország egész területére 

kiterjedt az NHKT hatásköre. Feladata kiegészült a teljes humanitárius válság kezelésére szol-

gáló tevékenységek irányításával. Az NHKT elnöke szintén Soltész Miklós. Amikor az NHKT 

működésbe lép, egy központi segélyvonal kezdi meg a különböző hívások fogadását. A Tanács 



feladata nem csak a koordináció, hanem az adománygyűjtés is. Jelenleg 1 milliárd felett van a 

felajánlások összege, mely logisztikai elosztásáról a Tanács dönt. 

A humanitárius segítségnyújtás menekültek ellátásával foglalható össze. A karitatív szerveze-

tek már a határátlépés előtt kapcsolatba kerülnek a menekültekkel. Az Ukrajnában keletről nyu-

gatra vonulóknak is segítenek, nem csak a határátlépőknek. A háború elején segítségpontok 

jöttek létre, most pedig a BOK csarnokban felállított humanitárius tranzitponton várják azokat, 

akik nem tudnak célhelyet megjelölni. 600 gyermek és 1100 felnőtt egészségügyi ellátására 

alkalmas betegágyat készítettek elő. Az iskoláztatás, oktatás már a kormány feladata. Lenyű-

göző összefogás mutatkozik Magyarországon. A háború kitörését követő első lépésként bein-

dult asz adománygyűjtés, megszervezték az ingyenes vasúti utaztatást, az NHKT felett létrejött 

a Humanitárius Tanács, mely a segítő tevékenység koordinálását végző szélesebb testület. Ösz-

szetettebb működése több területet érint: belügy, idegenrendészet, katasztrófavédelem, területi 

közigazgatás, védelmi bizottság, karitatív tevékenység összefogása, közlekedés szervezése, 

Ukrajnából érkezők foglalkoztatása. A kormány havi 130 ezer Ft kiegészítő támogatást ad az 

iskoláknak minden egyes befogadott ukrán diák után, sokak számára nyelvi felzárkóztató órákat 

is kell tartani. További fontos feladat az emberkereskedelem lehetőségének kizárása, megféke-

zése. Nemzetközi szinten a magyarok által nyújtott segítség elismerést kap. Több mint 600 ezer 

menekült érkezett rövid idő alatt. A segítségnyújtás kommunikálása fontos, szükséges a meg-

felelő információ nyújtása, a jó segítség adása. Az NKHT működése úgy van ütemezve, hogy 

amikor szükséges, azonnal működésbe lép, a veszélyhelyzet után 6 hónapig marad fenn az utó-

feladatok elvégzése miatt. A kibővített működés során a Tanácsnak el kell számolnia a pénzbeli 

adományok felhasználásával.  

Oldalak hozzászólásai: 

Egyházi oldal: az egyházak mindig kiemelt feladatuknak tekintették a segítségre szorulók meg-

segítését. A társadalom érzi és megtapasztalja, hogy ez a segítség megvalósul. Látható, hogy a 

híveket megrendítette a háború és segítséget nyújtanak, akár lakhatás felajánlásával, akár 

anyagi segítséggel. Az egyház segít a beiskolázásban, 80-100 család számára biztosít lakhatást. 

10 tonna élelmiszer érkezett, 20 millió forint értékben. Tervezés alatt áll egyéb karitatív helyek 

létrehozása.  

Papp Péter: A Nyíregyháza környéki szeretetház a határ mentén segít. A Hittudományi Egye-

temen nigériai orvostudományi hallgatókat fogadtak be. 60 ukrán anyanyelvű gyermek iskoláz-

tatása kezdődött meg.  

Paszternák Tamás: A Magyarországi Zsidó Hitközösségek Szövetsége szintén segítséget nyújt 

a határon túl és innen, azokkal is foglalkoznak, akik itt szeretnének maradni hosszútávon. 24 

órás telefonos ügyfélszolgálatot teljesítenek. 

Művészeti oldal: a Magyar Művészeti Akadémia rendelkezik határon túli tagokkal, akik között 

igyekeznek feltérképezni, hogy kiknek van szüksége segítségre. Alapítványt hoztak létre a meg-

felelő segítségnyújtás céljából. A háború pozitív hozadékának remélik, hogy fejlődik a határon 

túli művészekkel való kapcsolat. Az Akadémia, a művészi közösség feladata, hogy háború el-

lenére is fenntartsa a művészet és művészek támogatását. A negatív, megbélyegző megítéléssel, 

az orosz művészek rendezvényekről történő kizárásával olyan irányba történik elmozdulás, 

amely a történelem során sosem hozott jót.  



Gazdaság képviselői oldal: az oldal szerint jó helyre kerülnek a kormány által az adójáradékok-

ból humanitárius célra irányított összegek. Támogatták a kormány megközelítését, miszerint a 

Magyarországon maradók új életet tudjanak kezdeni. Az egész társadalom nagyon befogadó, 

Az állammal közösen létrehoztak egy egyezmény, miszerint a támogatás felét az állam, a másik 

felét a munkaadó biztosítja. A munkaadók sok száz lakást bérelnek az ukrán menekültek, csa-

ládtagok számára. Megkeresések érkeztek különböző támogatóktól a háború utáni helyzettel 

kapcsolatban, hogy segítséget nyújtsanak az újrakezdéshez. Már felvették a kapcsolatot a kár-

pátaljai vállalkozókkal, segítségre lesz szükségük a gazdaságfejlesztésben. 

Civil oldal: a Karitatív Tanács munkája a civil oldali segítségnyújtási képességet mutatja, 

ugyanakkor magánszemélyek is nagy számban nyújtanak segítséget. Általános humanitárius 

szolidaritás jellemzi a magyar társadalmat. A jelenlegi krízis hozzájárulhat a civil identitás új-

rafogalmazásához.  

Dr. Szilágyi Béla (Baptista Szeretetszolgálat): Kiváló az együttműködés a kormány és a segély-

szervezetek között. Az, hogy a magyar társadalom ilyen mértékben nyújt segítséget, az önkén-

tes segítségnyújtás kifejezetten kiemelkedő. A Baptista Szeretetszolgálat már a kitörés napján 

több tonna szállítmányt indított, azóta közel 2000 tonna segélyszállítmány érkezett Ukrajnába. 

Kárpátalján és azon túl is étkeztetést, szállást, egészségügyi és pszichoszociális segítségnyújtást 

biztosítanak. Az ukrán menekültekben jobb kép él a magyar segítségről, mint az ukrán sajtóban. 

A baptista gyülekezetek azonnal megnyitották az iskolákat, 50 ezer főnek vendégéjszakákat 

biztosítottak, munkaközvetítéssel, oktatással, védelem nyújtásával segítettek, dolgozva a ki-

zsákmányolás és az emberkereskedelem ellen. Magyarországon kollégiumot nyitottak kíséret 

nélkül érkező középiskolai gyermekek számára. Általánosságban az a tapasztalat, hogy ameny-

nyiben olyan helyről érkeznek a menekültek, ami nagy károkat szenvedett, akkor azon a helyen 

maradnak, ahová menekültek, így érdemes több hónapos, néhány éves munkára készülni. Nagy 

a társadalmi odafordulás, azonban idővel csökken a figyelem.  

Munkavállalói oldal: köszöni a segítséget, a humanitárius segítségnyújtást. Komoly szervező-

munka valósult meg a szakszervezeti oldalról is: a segélyszervezetek összegyűjtésével, önkén-

tes munka megszervezésével, tolmácsolással, anyagi források gyűjtésével segítettek. Számos 

munkáltatóval megbeszélték a hozzátartozók átmenekítését. Sok munkahelyen adománygyűj-

tést szerveztek közvetlenül a segélyszervezeteknek/háborús övezetben működőknek, valamint 

önkéntes segítséget ajánlottak fel, melyet a munkavállalók a munkahelyeken keresztül tudnak 

biztosítani. Megnyitották a szakszervezeti üdülőket, intézkedtek az adományok határon túli el-

juttatásával kapcsolatban. Ugyanakkor az a meglátásuk, hogy a nemzetközi sajtóban megjelenő 

szemlélet nem segít, a munkaszervezetek nem elutasítást tapasztalnak, hanem komoly összefo-

gást. Az oldal kéri a magyar kormányzatot, hogy lépjen fel a negatív sajtókommunikációval 

szemben. 

Dr. Cser Ágnes: fontos feladat a társadalmasítás, a források megszerzése uniós szinten. Javas-

lata, hogy az NGTT lépjen fel a negatív hozzáállás ellen. Továbbá indítványozza az együttmű-

ködés intézményesítését.  

Tudomány képviselői oldal: a tudomány képviselői oldal is nagyra értékeli az együttműködést, 

elismerik az eddigi eredményeket. A jelenlegi súlyos helyzet sokáig fennmaradhat, fel kell ké-

szülni egy elhúzódó válsághelyzetre, a menekültügy komplex kezelésére. Szempont az iskolás-

korúak segítése, a munkaképes korúak gazdasági tevékenységbe történő bekapcsolódása. Ala-

csony az az arány, akik nálunk akarnak maradni, elsősorban átutaznak az országon. Az ukrán 



tudomány magas színvonalon működik, mindenki érdeke, hogy tovább folytatódjon a tudomá-

nyos munka. A Magyar Tudományos Akadémia nagy figyelmet fordít a tudományos élet fenn-

tartására. A háború dinamikájának előre nem látható jellege miatt fel kell készülni, hogy a hely-

zet súlyossága meghaladja a 2015-ös menekültkrízist. Ha a békét sikerül megteremteni, akkor 

az újjáépítésben is segítséget kell nyújtani. A szolidaritás előtérbe kerülése olyan értéképítő 

tevékenység, melyet érdemes lenne megtartani. A határon túli segítés megindult a felsőoktatás 

részéről is. Az egyetemek, mint szervezetek, változatos formában nyújtanak segítséget. Az ed-

dig Ukrajnában tanuló külföldi diákok oktatása tandíjmentesen történik, hamar be tudtak kap-

csolódni a tanulmányaikba. Színes hallgatói kezdeményezések születnek, az egyes egyetemek 

gazdasági partnerei azonnal nagylelkű segítséget nyújtottak.  

Fürjes Zoltán: már megjelent egy ukrán nyelvű mesekönyv, művészek koncertet adnak az ön-

kénteseknek, menekülteknek. Köszöni mindenki támogatását, segítségét, a társadalom aktivi-

tását, érdeklődését fenn kell tartani.  

Szalay-Bobrovniczky Vince: a művészeti bojkott és általánosságban a jelenlegi helyzet kapcsán 

a fő probléma, hogy nincs diplomáciai szinten kommunikáció. Támogatja Cser Ágnes javasla-

tát, érdemes lenne kiadni egy közlemény az aktuális ülésről, ami az MTI-n keresztül eljutna a 

nyilvánossághoz. 

A szavazás során az oldalak egyetértenek az indítvánnyal, miszerint az NGTT közleményt ad ki 

a civil és karitatív szervezetek munkájának elismeréséről és támogatásáról.  

A kiadvány tartalma: a Tanács nagyra értékeli a határon történő segítségnyújtást, a civil, az 

egyházi és minden szervezet segítségét, mely azt mutatja, hogy széles összefogás valósul meg 

Magyarországon.  

 

2. napirendi pont: 

Az energiaválságnak a környezetre és a magyar gazdaságra, továbbá egyes leszakadó társa-

dalmi rétegekre (szegények, nyugdíjasok, pályakezdők) gyakorolt hatása, különös tekintettel 

a rezsicsökkentés fenntarthatóságának és a lakhatási problémáknak a kérdésére – Dr. 

Alföldy-Boruss Márk előadása 

2020 elején a kormány elfogadott az energia beszerzésével, az üvegházhatást okozó gázok ki-

bocsátásának csökkentésével kapcsolatos energiastratégiai dokumentumokat. Az ország ener-

giafüggetlenedési terve, hogy 2030-ra 90%-ban csökkentse az üvegházhatású gázok kibocsátá-

sát. Ez gazdasági tekintetben is fontos lenne, nem csak környezetvédelmi szempontból. Ugyan-

akkor a nemzetközi ár és helyzet megnehezíti a terv végrehajtását. A tőzsdei ár jelentősen meg-

ugrott 2021-2022-ben. 2021-ig a földgáz tőzsdei ára és a kormány által alkalmazott hatósági ár 

közel álltak egymáshoz. 2021 nyarán a covid-19 után kilőttek a piaci árak, ami a villamos- és 

földgáz árakra is hatással van. A lakossági áram ára és tőzsdei ára szintén kerülgették egymást, 

központi költségvetési hozzájárulás nélkül, azonban a tőzsdei ár nagyon elrugaszkodott. A la-

kosság érdekérvényesítő képessége az Európai Unió más országaiban is nagyon alacsony. A 

verseny nem úgy fejlődött, ahogyan azt elvárták, a piacliberalizmus nem az elvárt módon mű-

ködött. A rezsicsökkentés a piaci áremelkedéssel szemben biztosít védőernyőt. Az új tervek 

szerint az EU üvegházhatást okozó gázok kibocsátásával kapcsolatos kvótát szabna ki az ipari 

településekkel és a lakókkal szemben is a fogyasztók részére. A rezsicsökkentés miatt összesen 



több mint 2000 milliárd maradt a lakosságnál, ez az összeg visszakerült a gazdaságba, így élén-

kítő hatása van. Csökken a fizetési nehézségekkel küzdő családok száma is. Ha nem lenne re-

zsicsökkentés, a lakosság 10-15 %-ának nehézséget okozna a számlák kifizetése. 2021 óta az 

EU-ban szinte mindenhol mesterségesen avatkoznak be a gazdaságba, mesterséges árszabályo-

zással, utalványokkal segítik a fogyasztókat. Az egyik megoldás az árak kordában tartása, a 

másik, hogy az árakat engedjük elszaladni és valamilyen módon segítjük azok kifizetését. 2021 

végén új eszközök kerültek bevezetésre. A kis- és középvállalatok energiaár-csökkentést kap-

tak, az ipar számára is szociálpolitikai intézkedés kidolgozása van folyamatban. A háborús ha-

tások miatt továbbemelkednek az árak, a tőzsdei árak nagy ugrásokba kezdenek, ellátás bizton-

sági kérdések jönnek létre. Az EU országai különböző törekvéseket, erőfeszítéseket tesznek, 

hogy az európai unió csökkentse a keletről érkező energia felhasználásának arányát. Ugyanak-

kor nagyon magas áron van az alternatív megoldás. A földrajzi elhelyezkedése miatt Magyar-

országnak megállapodást kell kötnie valamilyen tenger melletti országgal. A hazai földgáztá-

rolók feltöltésére törekszünk, valamint nagy beszerzési csomagok megszerzését igyekeznek 

megoldani.  

Várhatóan stabilizálódni fognak a magas piaci árak, ezért ellátási alternatívák kiépítésére kell 

készülnie mindenkinek. Magyarországnál a fizikai ellátási korlátokat megfelelően kell kezelni, 

kapcsolatban vagyunk a többi országgal. Fontos a rászoruló rétegek támogatása. EU-s viszony-

latban hazánkban fizetik a legkevesebbet az áramért és a földgázért. Több módon indult nap-

elemes program, különböző támogatásokkal, visszatérítéssel, melyek segítségével a tőke- és 

jövedelemképesek elindulhattak ezen az úton. A bevezetett otthonteremtési intézkedések során 

hatékonyan hoznak létre energiatakarékos házakat, épületeket. Rászorulók számára készítenek 

épületeket fűtött szobákkal. A rezsicsökkentés fenntarthatósága kérdéses, jelenleg állami sze-

replő végzi az energiaellátási szolgáltatást. Költségvetésileg fenntartható, ha van saját ellátá-

sunk, forrásunk. 2021-ig nem volt költségvetési nyomás, tulajdonosi kérdések merültek csak 

fel, azóta az árak emelkedése miatt kiegészítésre van szükség a rezsicsökkentés fenntartása mi-

att, ehhez elengedhetetlen a stratégiai megközelítés. Komplex témáról van szó, mely egyszerre 

társadalompolitikai, gazdaság- és energiastratégiai kérdés. A nézőpontok között szoros az ösz-

szefüggés.  

Oldalak hozzászólásai: 

Egyházi oldal: az egyháznak nincs állásfoglalása, személyes kérdés, hogy a Szeged környéki 

földgáz felszínre hozása lehetséges-e? 

Művészeti oldal: több mint tíz évvel ezelőtt születtek olyan stratégiai döntések, amik most meg-

térülnek. Ha a családoknál maradnak összegek, az csak jó lehet. Művészeti oldalról nincs állás-

foglalás. 

Gazdaság képviselői oldal: ahogy a Covid-válság felgyorsította a digitalizációt, az energiavál-

ság talán felgyorsítja a zöld energiára váltást. Nagyra értékelik az újabb támogatásokat, zöld 

beruházásokat. A megújuló energiaforrások használatához erőművek fejlesztésére van szükség, 

hiszen alapvetően nem sok kisebb, hanem kevesebb nagyobb erőműre dolgozták ki annakidején 

az elektromos hálózatot.  

Civil oldal: a kormány fenntartható rezsicsökkentését bonyolítja a jelenlegi helyzet, reméli, 

hogy nem lesznek radikális változások, megnyugtató, hogy továbbra is a fogyasztókat tartják 

szem előtt a fontos társadalompolitikai kérdésekben. 



Munkavállalói oldal: Három dolog hiányzik a jelenlegi szabályozásból: ésszerűség, célszerű-

ség, helyzethez való alkalmazkodóképesség. A szabályozást hozzá kell igazítani az adott hely-

zethez, különben az eddigi törekvések alig fognak megmutatkozni. Az egyetemes közszolgál-

tatási rendszerben résztvevők, mint az önkormányzatok, kedvező helyzetben vannak, ugyanak-

kor a keletkező veszteségek pótlására egyelőre nincs szabály. Az EU akadályokat állít a köz-

vetlen költségtámogatás elé. Milyen alternatív megoldásban gondolkodik a kormányzat? A fej-

lesztés anyagiakat von el, komoly létszámcsökkentések jelennek meg a háttérben, amik tovább 

nőhetnek. Az energiaválság okozta ilyen jellegű kérdésekkel foglalkozott a kormányzat? A ja-

vuló jövedelmi viszonyok mellett is jelentős hátrányokat halmoznak fel a lakók, melyet az inf-

láció is súlyosbít, így egy magas összegű kvóta kivetése nagy problémákat okozna. Milyen 

kormányzati intézkedések kerülnek bevezetésre ezzel kapcsolatosan? Lakossági oldalról szá-

mos támogatás kapható az alternatív energiahatékonyság kiépítésére, de nem megfelelők a fi-

zikai adottságok, hiányoznak a megfelelő szabályozások. Milyen elképzelései vannak a kor-

mányzatnak, hogyan alakul majd az ingatlanok helyzete? Az ingatlanok jelentős része ugyanis 

nem alkalmas az átalakításra. 

Dr. Cser Ágnes: érdemes visszatérni erre a témakörre a későbbiekben egy következő ülés ke-

retein belül. 

Tudomány képviselői oldal: köszöni az lenyűgöző előadást. Lényeges összefüggés, hogy a zöld 

átmenettel kapcsolatos lehetőségek nem voltak annyira bőkezűek. Szélesebb körű támogatás-

ban kell gondolkodni. Kétséges a rezsitakarékosság eddigi rendszerének fenntarthatósága. A 

gázárak megtöbbszöröződnek. A piacliberalizáció sok területen eredményeket hozott, meg kell 

keresni az árak növekedésének okait, majd határozott kompenzációs megoldásokat kell találni, 

az ország sajátosságait ki kell fejezni a döntéshozatal során. 

Dr. Alföldy-Boruss Márk: a számos kérdés megválaszolására valóban egy következő alkalmat 

lenne szükséges tartani. Néhány előzetes válasz: a hazai földgáz kitermelésének új típusai in-

dulnak, ösztönző hatás a magas ár. Az ötszörös árakat a tavaly ilyenkor mutatkozó árakhoz 

mérjük. 10 évig kb. azonos árak voltak, de most nagyon nagy ugrás következett be, drámai 

kilengés, a piaci árak még nem voltak ennyire magasak. Lehetőség adódik a zöld átállás fel-

gyorsítására. A magyar kormányzati álláspont, hogy az ország mielőbb karbonsemlegességet 

érjen el. A Fit For 55 nagyon drasztikus jóléti program, megalkotásakor még nem tudtak a 

háború kitöréséről, más gazdasági környezetben fogalmazódott meg. Több jelzés érkezett, hogy 

le kell lassítani a tárgyalásokat. Az ipari fogyasztók rezsiárai különböző mértékben hatnak a 

gazdasági szereplőkre. Rengeteg pályázható operatív program fut, zöld beruházási támogatási 

projektek is. 

 

3. Egyebek: karitatív képviselők hozzászólásai: 

Magyar Vöröskereszt (Kardos István): a szervezet február óta ott van a határnál, több mint 190 

ezer ember segítésében vettek részt, alapvető első segítséget nyújtottak (élelem, higiénia, gyer-

mekgondozás stb.). Közel 800 dolgozó és több mint tízezer önkéntes vett részt a segítésben. 

Hosszú távú feladatokra készülnek. Jó az együttműködés a Karitatív Tanács tagjaival. A támo-

gatók körében vannak művészek, akik a gyűjtésekben segítenek. A menekültek integrálása fon-

tos feladat lesz, csakúgy, mint a más civil szervezetekkel történő együttműködés. A munkavál-

lalók rengeteg gyűjtésben vettek részt, a munkáltatók sokszor kiegészítik a gyűjtött összegeket. 



Sok vizsgálat mutatja hogyan hat a menekült hullám a társadalomra, ezekre a hatásokra fel kell 

készülni.  

Ökumenikus Segélyszervezet (Nagy Ákos): szociális segítség, szállás, munka, oktatás, kultúra, 

egészség területén is dolgozik közel 30-35 ember itthon és Ukrajnában egyaránt, több mint 800 

tonnányi segítség érkezett már. Havi 10-12 kamion indítása folyamatosan működik. Készülnek 

arra, hogy az országban maradnak bizonyos számú menekültek. Keresik a kapcsolatot szállás- 

és munkaadás szempontjából. A jelenlegi megoldás csak ideiglenes, hosszútávon nem tartható. 

Dr. Szendrei Róbert az ülést lezárja.  


