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NEMZETI GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TANÁCS 

ÖSSZEFOGLALÓ 

az NGTT 2022. október 7-i plenáris üléséről 

 

Időpont: 2022. október 7. péntek 10.00 óra  

Helyszín: 1055 Budapest, Báthory utca 10. földszinti nagy konferenciaterem  

Ülést levezető elnök: Prof. Dr. Báger Gusztáv, Tudomány Képviselői Oldal  

 

Prof. Dr. Báger Gusztáv, az ülést levezető elnök köszönti a résztvevőket, és az előadókat.  

Elnök úr javasolja, hogy egy rövid néma felállással emlékezzenek meg a közelmúltban el-
hunyt Kuti Lászlóról, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés elnökéről. 

 

Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár úr köszönti a résztvevőket és az előadókat. 

A mai rendkívüli ülés témája az energiaválság két oldalról is megvilágítva. mely a mostani 

helyzetben kiemelt jelentőséggel bír.  

Prof. Dr. Báger Gusztáv megnyitja az ülést. Minden oldal képviselője jelen van, így megálla-

pítja a Tanács határozatképességét, valamint felkéri az oldalakat, hogy jelöljék meg szóvivői-

ket. 

Az oldalak szóvivői:  

Egyházi oldal: Dr. Beran Ferenc 

Művészeti oldal: Vashegyi György 

Gazdaság képviselői oldal: Dr. Zs. Szőke Zoltán 

Civil oldal: Gyenes Ádám 

Munkavállalói oldal: Dr. Cser Ágnes 

Tudomány képviselői oldal: Terták Elemér 
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A napirend elfogadása: 

A tárgyalásra javasolt napirendi pontok ismertetése: 

1. „Az energiaválság hatásai – kormányzati intézkedések és tervek”  

Előadó: Dr. Nagy Ádám helyettes államtitkár - Technológiai és Ipari Minisztérium  

 

2. „Az energiaválság és az idei év időjárásának hatása a mezőgazdaságra és az 

élelmiszerárakra” 

Előadó: Dr. Felkai Beáta Olga helyettes államtitkár asszony- Agrárminisztérium 

 

3. Egyebek 

 

Elnök úr szavazásra kéri fel az Oldalelnököket: kézfelemeléssel jelezzék, egyetértenek-e az 

ismertetett napirenddel. 

A levezető elnök megállapítja, hogy a Tanács a javasolt napirendet elfogadta. Megkérdezi, 

hogy van-e valakinek napirend előtti hozzászólása? 

Dr. Cser Ágnes szeretne az „egyebek” pontban egy idézetet felolvasni Dr. Kuti Lászlótól. 

A napirendi pontok tárgyalása következik. 

Napirend előtti hozzászólalás: nem volt 

1. napirendi pont: 

„Az energiaválság hatásai – kormányzati intézkedések és tervek”  

Előadó: Dr. Nagy Ádám helyettes államtitkár - Technológiai és Ipari Minisztérium 

Elnök úr felkéri Dr. Nagy Ádám helyettes államtitkár urat, hogy szíveskedjen 

megtartani előadását. 

Helyettes államtitkár úr az előadása keretén belül az alábbi témaköröket ismertette:  

 Magyar gazdasági körkép 

 Európai gazdasági körkép 

 Ipari mérőszámok alakulása 

 Támogatási program 

A magyar gazdasági körkép témakörén belül az előadó a termelési és felhasználási oldal 

nézőpontjából ismertette a magyar gazdaság teljesítményét. 

Főbb tendenciák: a II. negyedévben 6,5%-kal bővült a gazdaság teljesítménye. 

A háztartások tényleges fogyasztása 9,4%-kal emelkedett az előző év azonos időszakaihoz 

képest. 2022. júliusban a fogyasztói árak a várakozásokat meghaladó mértékben, 

átlagosan 11,7%-kal növekedtek az egy év alatt 

Az európai gazdasági körkép témakörén belül az előadó ismertette az infláció mértékét és 

annak okait az egyes államok tekintetében. 

Az ipari mérőszámok alakulása témakörében az előadó ismertette az ipari termelés 

volumenindexeinek alakulását a régióban. 

A támogatási program témakörében az előadó az alábbi támogatási formákat ismertette: 

Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022 

A pályázati konstrukció két komponensből áll:  

1. Vissza nem térítendő közvetlen támogatás 2022. október, november, december havi 

energiaköltség növekmények fedezésére 

A támogatás mértéke a teljes elszámolható költség 50%-a 
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2. Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli 

önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás. A hitellel érintett 

energiahatékonysági beruházás nettó összköltségéhez biztosítandó maximum 15% önerő. 

A támogatás mértéke: 

A két támogatási formában együttesen - maximum 500 000 EUR-nak megfelelő 

forintösszeg, ha a vállalkozás az Európai Bizottság Válságközlemény szerinti 

válságtámogatásként, valamint - maximum 200 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg, ha a 

támogatás(okat) de minimis támogatásként veszi igénybe. 

 

Oldalak hozzászólásai: 

Egyházi oldal:  

Dr. Berán Ferenc: köszöni az átfogó és pontos összefoglalót, és átadja a szót az érdemben 

hozzászóló többi oldalnak. 

Művészeti oldal: 

Vashegyi György: a magyar művészeti oldalt az érdekli, hogy az energiaválság okozta prob-

lémák hogyan orvosolhatóak a művészeti intézmények esetében, mivel a színházak, koncert-

termek, egyetemek, művészeti felsőoktatási intézmények, speciális művészeti ágak (pl. ma-

gyar üvegművészet) az energiaárak elszabadulása miatt nehéz helyzetbe kerültek. 

Dr. Richly Gábor MMA főtitkár kérdése: „Az energiaárak növekedése mennyire hat a külön-

böző ágazatokra” c. grafikon esetében különböző ágazatok energiakitettségével foglalkozó 

ábrán látható, hogy a szolgáltatások energia kitettsége nagy, de a szolgáltatások és közszolgál-

tatások el voltak különítve az ábrán, és a közszolgáltatások grafikon értéke a duplája volt a 

szolgáltatásoknak. Miért alakult ez így? 

Gazdaság képviselői oldal:  

Perlusz László: a VOSZ álláspontját ismertette a VOSZ korábban megküldött javaslatain ke-

resztül. Támogatják a kormányzat törekvéseit, a Nagy Márton miniszter úr által bejelentett 

energiahatékony feldolgozóipari cégekre vonatkozó támogatási csomagot. Ez a feldolgozó-

iparban 10-12 ezer céget érint. De nem szabad elfeledkezni a többi szektorról és a többi cégről 

sem. Más szektorokban is vannak energiaintenzív cégek. A támogatás feltétele, hogy a 2021-

es évi energiaköltségek érjék el az árbevétel 3 %-át. Amely cégek ez alatt vannak (pl. 2,5%) 

ezek a cégek is bajban vannak, jelentős foglalkoztatók. A működő cégek száma jelenleg 7-

800.000, ebből a feldolgozóiparban 50-55.000 van. Ebből csak 10-12.000 céget érint ez a 

csomag. 

Az 55.000 fölötti 6-700 ezres cégeket is támogatni kellene, amennyiben hajlandóak 

enrgiahatékony beruházásokra, és hajlandóak megtartani a munkavállalóikat az elkövetkező 

években. A szolgáltatóipari és mezőgazdasági cégekre is gondolni kell. Fentiek szerint 100-

120.000 cég kellene, hogy érintett legyen a támogatásokban. Ehhez a gazdasági multiplikátor 

hatást is figyelembe kell venni, és a további javaslatok a VOSZ által megküldött anyagban 

olvashatók. 

Dr. Zs. Szőke Zoltán: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarától Szűk Krisztinával a magyar 

kereskedelem helyzetét tekintették át. Javasolja, hogy az ország élelmiszerellátási biztonságá-

val is foglalkozni kellene. A válság a termelőket és a kereskedőket is érinti. 
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Javaslat: Magyarországon javarészben a vidék és azon belül is a vidéken lévő kis és közepes 

méretű települések ellátását a magyar tulajdonban lévő kereskedelmi vállalkozások végzik.  

Nincs olyan szolgáltató, aki belátható határidőn belül egyeztetési időpontot tudna adni az ügy-

feleknek decemberig hőszivattyú, napelem és a villanyóra felszerelésére. Nem tudnak áraján-

latot adni, nem tudják megmondani, hogy tudnak-e szerződést kötni. Az idei árambeszerzési 

szerződéseik lejárnak. Erre kellene sürgősen megoldást találni. 

Az 5 fő alatti vállalkozások támogatási rendszerbe való bekerülése fontos lenne, mivel ezek 

nem is szerepelnek a statisztikákban.  

Civil oldal:  

Gyenes Ádám: Köszönik az előadást, mely optimistának tűnt. A civil oldal azt vizsgálta meg, 

hogy hogyan érinti az energiaválság a közfeladatot ellátó civil szervezeteket Az energia be-

szerzése bizonytalan. A civil szervezetek nem képesek saját fejlesztéseket létrehozni ezért 

kiszolgáltatottak. A hosszú távú szerződések lejártak ebben az évben, a kiszámíthatóság nem 

biztosított. Kérdés hogy van-e mód az intézményeknek, a közszolgáltató szervezeteknek az 

egyetemes szolgáltatási szerződéshez való visszatéréséhez. Az állami szabályozás tudja-e 

biztosítani ezeknek az új szerződéseknek a megkötését. Az ajánlatokat sorra felmondják, és 

magasabb árakat határoznak meg. A kiszámíthatóság, fenntarthatóság is fontos lenne. Van-e 

mód ezeknek az intézményeknek az egyetemes kategóriába való visszalépésre, valamint mi-

lyen megoldást lehetne találni a kiszámíthatóság és fenntarthatóság biztosítására?  

Munkavállalói oldal:  

Cser Ágnes: ne csak ezen az egyetlen ülésen foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Palkovics mi-

niszter úr részvételét is javasolja. 

1. javaslat: A komplexitást és a holisztikus megközelítést szeretnénk elérni. Nem elég a ver-

senyszférával a kormánynak együttműködni, hanem valamennyi szereplővel szükséges lenne, 

így a közszférával is. Tehát jöjjön létre egy olyan operatív törzs, amelyben az NGTT szereplői 

is ott vannak, és akik folyamatos visszajelzéseket adnak, javaslatokat tesznek.  

2. A verseny és a közszféra együtt dolgozzon ki olyan megoldásokat, mely nem pártpolitikai, 

hanem nemzeti érdek. A közszféra képviselői ne szoruljanak háttérbe. 

Tudomány képviselői oldal:  

A turizmus és a vendéglátóipar azon ágazat, melyek a háború és a covid miatt nehéz helyzetbe 

kerültek, mivel ezekhez a tevékenységekhez is szükség van jelentős mennyiségű energiára.  

A hőszigetelés problémáját a konténerkazánok sem oldják meg. Kérdés, hogy ha az EU-s 

pénzek felszabadulnak, a kormányzat mit kíván a háztartások és az üzleti szektor energiahaté-

konyságának növelése érdekében tenni. 

A lakóházak szigetelése, a középületek szigetelése a közoktatási intézmények kórházak hő-

háztartási szigetelése meglehetősen sok tennivalót ad. Kérdés az, hogy a kormányzat milyen 

intézkedéseket tervez arra vonatkozóan, hogy az energiafelhasználás hatékonyságát javítani 

lehessen mind háztartási szektorban, mind a közintézmények területén. A kormányzat telepí-

tett konténer kazánokkal kíván szerinte a megoldáson javítani, ez azonban nem mindenütt 

lehetséges és a hőszigetelés problémáit ezek a konténer kazánok sem oldják meg. 
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Összességében tehát azt a kérdést is fel kell tenni, hogy ha sikerül az Európai Unióban a bi-

zottsággal folyó tárgyalások során megállapodni, és felszabadulnak Magyarország számára a 

források akkor ezen pénzek keretében megvalósítandó intézkedéseken belül kormányzat mit 

kíván az energiahatékonyság javítása érdekében a háztartások és az üzleti szektor irányába 

tenni. 

Dr. Fábián Attila : A felsőoktatás és az oktatási intézmények megkapták az új közbeszerzések 

alapján a gázszerződéseiket, amelyben nem egy fix ár szerepel, hanem az előző havi átlagos 

ár alapján kapják majd a gázszámlákat. Ugyanez elmondható a távhőszolgáltatásról, hiszen 

számos egyetem és oktatási intézmény távhő szolgáltatásban részesül. Ez most 18-szoros ár-

emelkedést jelent, és az áram számlákat meg nem kaptuk meg. Ez valószínűleg majd január 

elsejétől fogja csak érinteni a teljes szektort. Ebben a felsorolásban, amit államtitkár úr el-

mondott az oktatási szektor illetve a felsőoktatás is szinte teljes egészében kimaradt. Tervez-e 

a kormányzat ezen a területen is beavatkozást, hiszen a költségvetéseink viszonylag fixek, 

úgyhogy túlságosan nagy mozgásterünk nincsen, és úgy gondolom, hogy ahhoz hogy a mű-

ködőképességüket fent tudjuk tartani, szükséges itt is valamiféle együttműködésnek a kialakí-

tása. Másodsorban pedig ami megoldást jelenthet és ez is kérdés, hogy az energia modernizá-

lás keretében lesz-e beruházási lehetőség, pl. a felsőoktatásban a hagyományos energiáknak a 

leváltására mint például biomassza erőművek vagy kazánok beépítésével. Nemkülönben ha-

sonlóan rossz állapotban van jó néhány intézmény, a régi épületekben az energiahatékonyság 

szempontjából jónak biztosan nem mondható helyzetben vannak.  Tehát mindenképpen szük-

séges lenne ezen a területen is a beavatkozás, vannak-e ilyen tervek, és ha igen akkor mikor és 

milyen lehetőségek vannak?  

Kormányzati előterjesztő viszontválasza (7 perc) 

A válság most mindenkit többszörösen érint, jobban, mint az előző válságok. 

Kéri, hogy az összes javaslatot, konkrét kérdést pontokba szedve, összegyűjtve küld-

jék el az oldalak e-mailben.  

A Művészeti oldalnak írásban fog válaszolni a kérdésre. VOSZ felvetéseivel kapcsolatban 

a támogatási programok kibővítése várható.  

Nem a források egyes szektorokra történő csoportosítása a cél, hanem azoknak a szekto-

roknak a megfelelő működtetése, amelyeket nem képviselnek.  

A Kormány lehetőségei korlátozottak, de nagy erőkkel folynak a kormányzati egyeztetések 

a megújuló energia felhasználás tekintetében, azonban még nem érkezett meg az EU-s 

RRF-es forrás. Az energetikáért felelős szakterület több száz soros táblázatban foglal ta 

össze az egyes szektorokban rámutató energiahatékonysági programokat.  

A konténer kazánok telepítése a közintézmények gázfűtés ellátásához kapcsolódik. Az 

1445/2022-es kormányhatározat szabályozza ezt, és úgy rendelkezik, hogy 400 konténer 

kazánt telepítenek a köznevelési intézményekbe és a szociális bentlakásos intézményekbe. 

Ezt ebben a fűtési szezonban meg fogjuk tenni, és még további háromszor ennyi intéz-

ménynek lehet műszakilag lehetősége konténer kazánok beüzemelésére. Ez a rendelkezés 

egyelőre nem érte el a felsőoktatási intézményeket. De hogyha javaslatként megfogalma-

zásra kerül a felsőoktatásért felelős államtitkárság és a minisztérium részére is, akkor 

György László államtitkár úr lépéseket tud tenni annak érdekében, hogy ilyen megoldáso-

kat a felsőoktatási intézményekhez is telepítsünk.  

Online oktatás: ebben a válsághelyzetben alapvetően elsősorban az akut problémákra kell 

megoldást találni. Ezt jelenti például a kazánok biztosítása a bentlakásos szociális intézmé-

nyeknek. Nyilván nem lehet online működtetni idősek otthonát, hajléktalanszállót sem. 
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Ezért telepítünk a bölcsődék, óvodák általános iskolákba az ilyen kazánokat, mert ott még 

kevésbé oldható meg az online oktatás.  

Prof. Dr. Báger Gusztáv: Októberben az oldalak kialakítják álláspontjukat és elküldik a 

kérdéseiket. 

 

2. napirendi pont: 

„Az energiaválság és az idei év időjárásának hatása a mezőgazdaságra és az 

élelmiszerárakra” 

Előadó: Dr. Felkai Beáta Olga helyettes államtitkár asszony- Agrárminisztérium 

 

Elnök úr felkéri Dr. Felkai Beáta Olga helyettes államtitkár asszonyt, hogy 

szíveskedjen megtartani előadását. 

A környezet és aktualitások, élelmiszergazdaság témakörén belül az előadó ismertette 

Magyarország élelmiszeriparának jelenlegi szerkezetét, helyzetét. 

A globális trendek témakörön belül az előadó beszélt az élelmiszergazdaság aktuális 

problémáiról, az alapanyagok, csomagolóanyagok, gépek és energiaárak jelentős 

emelkedésének hatásairól. 

A jelenlegi helyzetet az energiaárak növekedésének mezőgazdasági alapanyag árak drasztikus 

emelkedésével történő kombinációja teszi rendkívül nehézzé. 

Az előadó ismertette a 2022-es aszály hatásait. Az ország területének 81 százalékán volt 

súlyos, vagy nagyfokú aszály. a kárenyhítési rendszerbe a szeptember 30-ai véghatáridőig 1 

millió 434 ezer hektárra jelentettek aszálykárt a termelők. A fontosabb szántóföldi növények 

terméseredménye csökkent hazánkban is. A hazai termelésre épülő ellátásbiztonság 

fenntartása, plusz a vidéki gazdaságban központi szerepet betöltő gazdálkodók helyzetének 

stabilizálása kiemelt kormányzati cél. Az idei súlyos aszály is felhívja a figyelmet a 

klímaváltozásra, mint a mezőgazdasági termelés egyik legfontosabb kihívására. Azt fontos 

látni, hogy az aszály Európa szerte problémát okoz és komoly feladatot ad az 

agrárpolitikának. Ennek ellenére Magyarországon a lakosság élelmezése biztosított, a 

termésmennyiség csökkenése elsősorban az exportárualap mennyiségét érinti. Mind a hazai 

termelésre épülő ellátásbiztonság fenntartása, mind a vidéki gazdaságban központi szerepe t 

betöltő gazdálkodók helyzetének stabilizálása kiemelt kormányzati cél.  

 

Az előadó ismertette a hazai élelmiszerinfláció fő okait, melyek a következőek: árfolyam és 

energiaárak változásai, alacsony árszint 2021-ben, expanzív költségvetési politika és magas 

gazdasági növekedés 2022. I. félévében, a magyar gabona termelői árak az év nagy részében 

elszakadtak a tőzsdei áraktól, az állati termékek hazai és európai termelése jelentősen csökken 

idén, illetve a modernizáció hiánya. 

Az előadó ismertette az infláció főbb hatásait melyek a következőek: a háztartások visszafog-

ják az élelmiszerfogyasztásukat, megváltoztatják annak szerkezetét, az olcsóbb termékkategó-

riákat részesítve előnyben, a prémium termékek fogyasztását a fizetőképesség csökkenése 

nem szokta befolyásolni, nehezebb az élelmiszer beszállítók számára a költségek érvényesíté-

se a kiskereskedők felé, minden áremelés újabb keresletcsökkenéshez vezet. 

Az előadó ismertette a jelenlegi fő szakpolitikai célokat, melyek a következőek: biztonságos, 

jó minőségű magyar élelmiszerek a lakosságnak, megfelelő feltételek biztosítása a gyártáshoz, 

energia, csomagolás stb. – társminisztériumi egyeztetés, folyamatos iparági kommunikáció, 

támogatás, hatékonyságfejlesztés, változó, piaci igényekhez alkalmazkodó szabályozás, fo-

gyasztói edukáció, láncszemléletű gondolkodás. 
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Az előadó ismertette a jelenlegi és tervben lévő támogatások rendszerét: 

A következő években a beruházásokra minden korábbinál nagyobb összegű forrás áll rendel-

kezésre. A technológiai fejlesztések hozzájárulnak a termelékenység és az inputhatékonyság, 

valamint a termelési biztonság növekedéséhez, ami a mostanihoz hasonló, magas inputárak és 

kedvezőtlen időjárás közepette hozzájárulnak az eredményes gazdálkodáshoz.  

A beruházási támogatásokra a KAP II. pillér 51%-át tervezzük fordítani. A komplexebb beru-

házásokat támogató pályázati felhívások szempontrendszerében a pénzügyi megalapozottság 

és a fenntarthatósági szempontok szerepének növelése a cél. 

A legfontosabb fejlesztési prioritás az erőforrás hatékony, magas hozzáadott értéket termelő 

mezőgazdaság és élelmiszeripar megteremtése. Új fejlesztési irányként jelenhet meg a kis - és 

közepes élelmiszer-feldolgozók saját értékesítési hálózatának, szakboltjainak fejlesztése.  

 

Az előadó ismertette a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szakpolitikai célokat melyek a kö-

vetkezőek: versenyképesség, jövedelmezőség, erőforrás-hatékonyság, magas hozzáadott érték 

előállítás, önellátottságra való törekvés, biztonságos, jó minőségű élelmiszer, hazai piac, ex-

portképesség, nemzetközi szerep, magyar gyártói márkákra épülő exportösztönzés. 

 

Oldalak hozzászólásai: 

Egyházi oldal: Dr. Berán Ferenc: köszöni az átfogó összefoglalót, és átadja a szót az érdem-

ben hozzászóló többi oldalnak. 

Művészeti oldal: A prezentáció végső verzióját szeretné megkapni. 

Gazdaság képviselői oldal: Maár András: köszönetet mond elnök úrnak és a tanácsnak. Az 

előadás alapvetően az élelmiszeriparról szólt, de véleménye szerint súlyosabb téma a vidék, a 

falvak helyzete, az aszály okozta kár. Az élelmiszeripar energiakitettsége sokkal nagyobb, 

mint más ágazatoké. 100 éve nem volt ilyen aszály, plusz a háború hatásai, ez a vidékre nézve 

katasztrofális helyzetet okozott. A falusi turizmus, kisboltok, posták sorra zárnak be, kilátásta-

lan helyzetbe kerülnek az ott élők, ott dolgozók. Az aszály súlyos következményekkel jár, ha 

érdemi intézkedés nem történik. Támogatást csak a kisboltok kaphattak, a piacok például már 

nem és más sem. Európában Magyarországon az egyik legmagasabb az élelmiszerár emelke-

dése. A mezőgazdasági felvásárlási árak változásai elmaradnak a világpiaci mutatóktól. Min-

dezek a tendenciák, plusz a kamatszint rendkívül gyors emelkedése a gazdáknak komoly 

veszteséget okoztak. Kb. 1000-1200 Mrd Ft az a veszteség, amit a gazdálkodók elszenvedtek. 

Az aszály okozta károk miatt 1.5 millió hektárból 30 százaléknál nagyobb idén a hozamki-

esés. 

Példátlan, hogy Magyarország kukorica exportra is szorul, minimum 1 millió tonna hiányzik a 

piacról. Ez hatással van a megújuló energiák előállítására is (pl. etanolgyár). 

Fentiekre való tekintettel sürgős kormányzati beavatkozásra van szükség, mivel a termelők 

egy része már nem tudja finanszírozni a jövő évi tevékenységét. A forgóeszköz szükséglet 40- 

50 százalékkal megnőtt a szintén megnövekedett energia árak miatt. Így a gazdálkodók kény-

telenek a tápanyag visszapótlást is visszafogni. Tehát érdemi intézkedések kellenének, hiány-

zik a folyamatos és érdemi párbeszéd is a felek között. 

Zs. Szőke Zoltán: uniós forrásból sajnos nincs keret a kereskedelemre. 
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Civil oldal:  

Gyenes Ádám: kezdeményezzük, hogy a vidék helyzetéről, a felzárkózás érdekében tett intéz-

kedésekről legyen önálló ülés. A jövőben sokkal több lesz a szélsőséges, kiszámíthatatlan 

időjárási körülmény. Az aszály is ennek következménye, ebben a kormányzati oldal a tudo-

mány képviselőinek segítségével felkészülhet, arra, hogy hogyan mentsük meg a vidéket.  

Munkavállalói oldal:  

Cser Ágnes: A Jangce folyó kiszáradt. Ez nem véletlen, ez egy rendszerszerű folyamat része. 

Mi mindannyian komolyan vesszük ezt a helyzetet, a társadalom egésze igényli, hogy érdem-

ben beszéljük ezt meg. A szituáció komplexitása miatt javaslom, hogy a következő oldalelnö-

ki ülésen mi állítsunk össze egy konkrét javaslatcsomagot, melyek majd intézkedéscsomaggá 

válhatnak a későbbiekben. 

Tudomány képviselői oldal:  

A vízgazdálkodás ennél komplexebb, tágabb kérdés, szeretnénk, ha nagyobb figyelmet kapna 

a jövőben a további munkánkban. Franciaországban például atomreaktorokat kellett leállítani 

emiatt, mert nem volt elég hűtővíz. 

Prof. Dr. Báger Gusztáv: kétféle aszály van hidrológiai és meteorológiai. A megfelelő öntözé-

si stratégia kiépítése kb. 500 milliárd Ft lenne. Ha lett volna már megfelelő öntözési stratégia, 

200 Mrd Ft megtérült volna az öntözési kiadásból ebben az évben. 

 

3. Egyebek:  

Dr. Cser Ágnes felolvasott egy idézetet Dr. Kuti Lászlótól. 

Prof. Dr. Báger Gusztáv: kérem az oldalakat, hogy az oldalelnöki megbeszélésnek megfelelő-

en a következő három hétben alakítsák ki az oldalak álláspontját a felmerült kérdésekben, és 

írják le. A véleményükbe kérem, hogy csatoljanak kérdéseket is, amelyet a legfontosabbnak 

gondolják. Jelenleg még nem adunk ki határozatot, nyilatkozatot. 

 

Prof. Dr. Báger Gusztáv az ülést lezárja.  


