
 

 

NEMZETI GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TANÁCS 

ÖSSZEFOGLALÓ 

az NGTT 2022. szeptember 16-ai plenáris üléséről 

 

Időpont: 2022. szeptember 16. péntek 10.00 óra  

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

Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár úr köszönti a résztvevőket. A Központi Statisztikai 

Hivatal 2021-es adatai szerint a 25–34 évesek 32,9%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 2000-

ben ez az arány 14,7% volt. A felsőoktatás komoly gazdasági hatással bír. 2020-ban a bruttó hazai 

termékből 3,8% a költségvetés oktatásra fordított kiadásainak aránya.  

Napirendi pontok:  

1.napirendi pont: 

A szakképzési rendszer, a felsőoktatás jelenlegi helyzete és fejlődési lehetőségei 

Előadó: Dr. Hankó Balázs, felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár – Kulturális és 

Innovációs Minisztérium 

 

Tájékoztató a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési tevékenységéről  

Előadó: Vörös-Gubicza Zsanett, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oktatási és 

képzési igazgatója 

 

2.napirendi pont: 

A művészeti felsőoktatás jövője a modellváltás után 

Előadó: Dr. Hankó Balázs, felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár – Kulturális és 

Innovációs Minisztérium 

 

3.napirendi pont:  

Beszámoló a Gazdasági és Szociális Tanácsok és Hasonló Intézmények Nemzetközi 

Szövetsége – International Association of Economic and Social Councils and Similar 

Institutions (AICESIS) athéni nemzetközi konferenciáján történő részvételről 

 

4. napirendi pont: 

Egyebek 

 



A napirendi pontok az oldalak részéről elfogadásra kerültek. 

Prof. Dr. Báger Gusztáv 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: Dr. Parragh László 

Civil oldal: Gyenes Ádám 

Munkavállalói oldal: Dr. Cser Ágnes 

Tudomány képviselői oldal: Dr. Heuer Orsolya 

 

Napirend előtti hozzászólalás:  

Gazdasági oldal: Dr. Parragh László javasolja egy, az energiaválságról szóló rendkívüli ülés ösz-

szehívását. Közös álláspont kialakítására szólítja fel a Tanácsot: a szankciós politika, amit az Euró-

pa Unió folytat, morálisan érthető, azonban gazdaságilag nem.  

Szalay-Bobrovniczky Vince: megfelelő formában lesz majd előterjesztés egy új ülésre vonatkozóan.  

Dr. Máhr András: Javasolja, hogy két héten belül kerüljön sor egy rendkívüli ülésre és tűzze napi-

rendre az NGTT az energiaválság témáját. A jelenlegi agrárhelyzet is megkívánja, hogy az energia-

helyzetről szó essen. 

Munkavállalói oldal: Dr. Cser Ágnes az NGTT törvény 2. paragrafusa alapján a soron kívüliséget 

támogatja. 

Csóti Csaba: egyetért a rendkívüli üléssel, ügyrendileg nem megfelelő az eljárás, ezzel kapcsolat-

ban fogalmaz meg kritikát. 

Dr. Parragh László: November 11-éig érdemes véleményt alkotni. Az NGTT-nek meg kell szólal-

nia a témában. 

Prof. Dr. Báger Gusztáv: október második felében egy rendkívüli tanácsülésen meg lehetne tár-

gyalni a témát, mely kiegészülhetne a mezőgazdasági aszály témával. A következő héten oldalelnö-

ki ülést hívnak össze. Lezárja a napirend előtti hozzászólást. 

 

1. napirendi pont: 

A szakképzési rendszer, a felsőoktatás jelenlegi helyzete és fejlődési lehetőségei – Dr. Hankó Ba-

lázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár előadása 

A szakképzés és a felsőoktatás kéz a kézben járnak. Mind a két képzési rendszernek jelentős átala-

kítása valósult meg az elmúlt évek során. A szakképzés átalakítás kulcsa a 2018-as munkaerőpiaci 

illesztés, amely a racionalizálás alapján következett be. Új képzési struktúra alakult ki új ösztöndíj-

programokkal. A szakképzés 4.0 program alapján a közalkalmazotti státuszból kikerültek a dolgo-

zók és béremeléssel átalakítás is következett be. Ezután finomhangolásra volt szükség. A szakkép-

zésbe felvettek adatai azt mutatják, hogy nő a hallgatói felvétel létszáma. Nemcsak mennyiségi, 

hanem minőségi átrendeződés is történik. A szakképzés ideje alatt egyre erősödő ösztöndíjrendszert 

alakítottak ki, az ipari együttműködés is segíti a diákokat. Nagyjából 50 ezres felvétel mutatkozik a 



húzó területeken, melyek: az informatika, gazdálkodás, turizmus, gépgyártás, rendészet. A munka-

erőpiac alakulása miatt erősen különválik a húzó 5-ös ág. Gazdasági átrendeződés várható, ezért 

rugalmasan reagáló és változtatható képzési rendszer szükséges, különösen fontossá vált a gazdasá-

gi-munkaerőpiaci válaszkészség, valamint az átképzés biztosítása. Ebben segít a 2 szakma és 1 

szakképesítés ingyenessége is. Egyre több felnőttképzést és különböző átképzési lehetőségeket hir-

detnek.  

Az elmúlt év változásai: megjelent az okleveles technikumképzés, melyen keresztül a hallgatók már 

a duális képzés során be tudnak lépni a piacra. Érettségi után nem egyetemre kerül be, de a felsőok-

tatásba csatlakozik be. Megjelent a kreatív technikum a könnyűiparban és a pedagógiai technikum. 

Felmerülhet a kérdés, hogy miért mozog a szakképzés. Számos olyan területet ismerünk, ahol adja 

magát az a logika, hogy valamilyen módon a gyakorlati képzés meghatározó súlya a képzés minő-

ségét mutatja. A 11-12. osztályos gyerekek esetében az 5. évben közös képzés valósul meg a felső-

oktatási intézménnyel, mely kreditelismeréssel jár a felsőoktatásban. Megvan a megfelelő nyitottság 

a felsőoktatási rendszerben. Közös gyakorlati tanműhelyek, közös oktatók jelentik az átmenetet. 

Egyetem és szakképzési centrum dolgozik együtt, intézményi együttműködés alapján. 1500 fő irat-

kozott be ilyen jellegű képzésre. A képzés elején hitelkártyát és ösztöndíjat kapnak: az első éves 

ágazati oktatás után bérjuttatás is megilleti őket és egy egyszeri pályakezdési juttatás a szakma el-

végzésekor (így a frissen végzett diák meg tudja venni a kezdéshez szükséges eszközöket). Azzal, 

hogy támogatja a friss pályakezdőket, hogy minél előbb bekerüljenek a piaci körforgásba, a társa-

dalmi felzárkóztatást is szem előtt tartja az ösztöndíjrendszer. Összegezve az átalakítás lényege a 

munkaerőpiaccal együttműködve a munkára való nevelés.  

 

Tájékoztató a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési tevékenységéről – Vörös-Gubicza 

Zsanett, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oktatási és képzési igazgatójának előadása 

A cél a minőségi és mennyiségi szakember képzése. Az elmúlt 5 évben változott a kapcsolat a 

munkaerőpiaccal. A kamara szerepe összekötő szerep egy partneri együttműködésre. Erős vállalati 

háttérrel állnak a szakképzés mellé. Egyre inkább változnak a vállalati igények, a minőségi saját 

oktatás kezd kialakulni, divatossá vált. A kamara feladata ismerni a valós helyzetet, felkészíteni a 

szakképzési rendszert és folyamatosan monitorozni azt. A vállalatokat is alkalmassá kell tenni az új 

szakképzési rendszerre. Különösen fontos a duális képzőhelyek ellenőrzése minőségbiztosítás 

szempontjából, a szakmai és pedagógiai továbbképzés elengedhetetlen. Alapvetően a vállalatok 

termelésre jöttek létre, ezt továbbra is szem előtt kell tartani. A munkaerőhiány pótlására alkalmas 

ez az átalakult rendszer, ezt egyre több vállalat kezdi felismerni. Az átalakításban szükség van a 

vállalatok oldaláról visszacsatolásra. A kamara tevékenysége 4 csoportba osztható: előrejelzéses 

igényfelmérés, új célcsoportok bevonása, más aktív célcsoport átmozgatása, visszamérés és vissza-

csatolás. A tevékenységi palettát ehhez az elrendezéshez építették fel. Kiemelt területek az ágazati 

készségtanácsok, a duális képzések kiépítése és a pályaorientáció. 

Ágazati készségtanács: 19 ágazatban jelenik meg területi lefedettség. A stratégia átalakításában se-

gítettek, valamint a tananyagfejlesztésben és az állandó visszacsatolásban. 

Duális képzések szervezése, ellenőrzése: a kamara feladata a vállalatok megkeresése, a duális kép-

zésre csábítás. 6000 vállalat csatlakozott, 8000 képzési helyet biztosítanak, mely 80%-a kis-és kö-

zépvállalatoknál nyílik. Sok olyan kisvállalat működik, akik nem tudják a teljes képzési palettát 

biztosítani, ezért őket kooperációba kell rendezni. Az itt dolgozókat szakképzési munkaszerződéssel 

foglalkoztatják, 18 ezer fő dolgozik jelenleg ezen a területen.  



Pályaorientáció: szolgáltató társadalmi felelősségvállalás jegyében segítenek a pályaorientációban, 

gyár- és üzemlátogatásokat, osztálykirándulásokat bonyolítanak le közel 10 ezer fő bevonásával, 

4200 rendezvényt és különböző táborokat szerveznek. 

Versenyek: fiatal szakemberek világversenyéhez csatlakozik a szakképzés. 23 versenyszámban 27 

fő vesz részt a magyarok közül. Minden versenyző mögött szakmai szereplő áll. A Szakma Sztár 

pályaorientáció 16 ezer főt mozgat meg.  

A megjelenő kihívások: nem várt helyzetek, átalakuló piac, kitolódó szakmatanulás, atipikus foglal-

koztatási formák, generációváltás, soft skillek megjelenése, munkakörök megváltozása, jokerszak-

mák létrehozása, optimális reagálás. Új szakképesítések jönnek létre, melyeket több szakmából 

gyúrnak össze.  

Fontos tapasztalat, hogy egyre inkább üresednek ki bizonyos területek, mert csak felnőttként tanul-

nak bizonyos szakmákat. A munkaerő pótlására is megoldást kell találni.   

 

Oldalak hozzászólásai: 

Egyházi oldal: fontos, hogy az elmélet és a gyakorlat együtt járjon, összekapcsolódjon. Az egyhá-

zak oktatási rendszerében szak és szakképző intézményeket is működtetnek, amik nincsenek benne 

a duális képzésben. Azonban saját költségvetési keretből biztosítják az eszközöket. Az oldal biztatja 

az állami szerveket, hogy segítsék az egyházi képzőintézményeket, hogy azok mielőbb csatlakoz-

hassanak a duális képzésbe.  

Művészeti oldal: a hagyományos iskolarendszer élethez való adaptálása rendkívül fontos feladat. 

Gazdaság képviselői oldal: a témával kapcsolatban nincs hozzászólása, az előadó hölgy képviselte a 

kamara álláspontját. Ugyanakkor jól mutatja a Tanács működési problémáját ez a tárgykör. Azt 

tárgyaljuk, hogy mi történik, nem azt, hogy mi fog, ezekről a kérdésekről korábban érdemes beszél-

ni. 

Perlusz László: ha az NGTT valóban a legnagyobb érdekegyeztető fórum, akkor az NGTT-nek elő-

re kellene tanácsot adnia, nem pedig utólag előadásokat hallgatnia.  

Civil oldal: Dr. Szabó Csaba szerint át kellene világítani az egész szakképzési rendszert. A tanulói 

munkaszerződést is finom hangolni kell, a társadalmi felzárkóztatást az oktatásban látják. Jelentős 

különbség van ösztöndíj tekintetében abban, ha egy tanuló tanműhelyben marad, vagy ha kikerül 

duális képzésbe. Társadalmi felzárkóztatás céljából megfelelőbb lenne, ha minél többen bekerülné-

nek a magasabban fizető csoportba. A jogszabályok nehezen érthetők, értelmezési körét át kellene 

tekinteni. A pályafejlesztésekre szükséges pályázatok, a költségvetési törvény lyukas. a szakképzési 

törvény több olyan költséget tartalmaz, melyet a költségvetési törvény nem biztosít. Nem szerepel-

nek a költségvetési finanszírozásban a technikumok. A többcélú nevelést ellátó intézmények eseté-

ben szintén anyagi rés és egyeztetési hiány figyelhető meg. A műhelyiskola szintén nem szerepel a 

költségvetési tervben. Fontos lenne, hogy a költségvetési törvény a mentorprogramokat is figye-

lembe vegye. Több finanszírozási kérdés merül fel, pl. ugyanaz a finanszírozás vonatkozik a gimná-

ziumokra, mint a szakképzésekre, holott teljesen más az anyagigényük. Megjelentek az online inte-

raktív vizsgák, de nem volt technikai háttér finanszírozásfejlesztés. Az átalakuló rendszer miatt a 

2024-es tanévben nem mennek át a tanulók felsőoktatásba, ezzel érdemes számolni. A Civil Oldal 

szeretne részt venni a finomhangolási folyamatban. 

Munkavállalói oldal: sokkal érdemibb lenne a beszélgetés, ha ezeket az előadásokat hamarabb 

megkapták volna az oldalak, a késedelem nem szerencsés a társadalmi intézkedések szempontjából. 



Doszpolyné Dr. Mészáros Melinda: az NGTT külön munkabizottságot hozott létre annakidején a 

készségtanácsok munkájában, melynek feladata a folyamatos és rendszeres figyelemmel kísérés. 

Egészségügy, energia, szakképzési rendszer és még egyéb területeken komoly hiányosságokat 

szenved a Tanács a gyakorlat végigkísérésével kapcsolatban. Mi lehet az oka, hogy kevés hely van 

a vízügy és a vegyipar területén? Elképzelése szerint a hiányszakmákat fel kellene pezsdíteni, hogy 

lehetséges ennek kivitelezése? Javasolja, hogy a plenáris üléseken a Tanács térjen vissza az egyszer 

már megvitatott témákra. 

Dr. Cser Ágnes: a folyamatos kontrollra lenne szükség. A munkaerőpiac és közszféra átjárhatósá-

gának megteremtése lenne szükséges. Meglátása szerint át kellene nézni a funkcionális és ágazati 

képzéseket, együtt kidolgozni az átjárhatóságot. 

Tudomány képviselői oldal: az egyetemek álláspontja, hogy kapcsolódnak a szakképzésekhez pl. 

felvételi pontot kapnak azok, akik valamilyen szakmával, szakvégzettséggel rendelkeznek. Fontos 

terep az egyetemek számára, hogy együttműködjenek a szakképzéssel, ezért kreditelismeréssel tá-

mogatják az átképzést.  

Vörös-Gubicza Zsanett: a vegyipar nagyon speciális, külön laborokat kell kialakítani a diákok szá-

mára, ami komoly összeggel jár, ezt nem tudja vállalni az összes vállalat. Kevés vízügyi magáncég 

van, elsősorban állami cégekhez tudnak bejutni a tanulók. További probléma, hogy kevés a szak-

emberük, ezért egyelőre nem tudnak még a tanításra is kapacitást átcsoportosítani. Ugyanakkor a 

Kamara folyamatosan keresi azokat a cégeket, akik legalább egy-egy modul erejéig fogadni tudják a 

tanulókat, ha nem is az egész képzésig. 

Dr. Hankó Balázs: szerencsésnek tartja, hogy már a részletekről lehet beszélni a blokkosított képzé-

sekkel kapcsolatban. A finanszírozásban jelentős előrelépés történt, plusz források állnak rendelke-

zésre. Örömmel fogadja, hogy nyitott az együttműködés az oldalak részéről.  

Prof. Dr. Báger Gusztáv: többször tárgyalta a Tanács a felsőoktatás kérdését, a jövőben is többet 

kell monitorozni.  

 

2. napirendi pont: 

A művészeti felsőoktatás jövője a modellváltás után – Dr. Hankó Balázs, felsőoktatásért felelős 

helyettes államtitkár előadása 

 

Bevezetésre került a Klebersberg 2.0 átalakítás. Kb. 100 éve hasonló váltás történt, a felsőoktatás új 

struktúrában, új rendszerben működik. A GDP 2%-át a felsőoktatásra irányítják. A változtatások a 

nemzeti szuverenitás, gazdasági fejlődés cél keretében történnek. Munkaerőpiaci szempontból a 

frissen végzettek hamar munkaerőpiac-relevánsan tudnak elhelyezkedni, az átlagos elhelyezkedési 

időszak 1,2 hónap. 80%-os a bérkülönbség a diplomával rendelkezők és nem rendelkezők kezdő 

fizetése között. A változtatások hosszú távú célja, hogy legyenek magyar top egyetemek, melyek a 

világ top 100 egyetemei közé tartoznak, valamint bekerüljünk Európa szintjén is a top egyetemek 

közé. Fontos cél továbbá a diplomás munkaerőhiány csökkentése. A felsőoktatási intézmények 

nemcsak a tanulmányi időszakra vállalnak felelősséget, hanem mint szolgáltatók, a munkaerőpiaci 

helyzetért, az elhelyezkedésért is. Olyan kapcsolatokat alakítanak ki, amellyel segítik a frissen vég-

zettek beilleszkedését. Cél, hogy a diplomások a diplomának megfelelően helyezkedjenek el. Az 

egyetemek esetében a területen történő arány feleljen meg a munkaerőpiaci elvárásoknak, a szerző-

désben a végzett hallgatók meghatározott aránya helyezkedjen el a szakmában (pl. ha x balett tán-

cosra van szükség, akkor legalább x végezzen a szakmában, csökkentve ezzel a munkaerőhiányt). 



A Corvinus másképp váltott. 2021-ben más módon változott a többi egyetemek modellváltása. Csak 

ott történt modellválás, ahol az intézmények igényelték. Ezeket közfeladat ellátó közérdekű va-

gyonkezelési struktúrában hozták létre. Ehhez rendelik hozzá a vagyonfinanszírozást, vagyoni ele-

meket, amik közfeladatokat látnak el. Meg kell teremteni azt az intézményi mozgásteret, hogy gya-

korlati beválogatási szempontok is bekerülhessenek az egyetemek felvételébe (pl. önkéntesség, 

munkahelyi relevancia). Egyéb szempontok beemelésére azért lehet szükség, mert ezáltal jobbá 

válik az összhang az oktatás és a munkapiac között. Így lehet összekapcsolni, hogy milyen szakem-

berekre van szükség azzal, hogy milyeneket képeznek a felsőoktatási intézmények. A folyamatos 

piackövetéssel ismert, hogy milyen szakmából milyen emberekre van szükség. Fontos, hogy a fel-

sőoktatás rugalmasan, adekvátan és időben tudjon reagálni. Az intézmény érdekeltsége a végzettek 

térségben tartása. Ugyanúgy ahogy gazdasági bevételre tud szerződni az egyetem, kutatásra is, így 

kívülről forrást tud bevonni. A brand- és identitásképzés rendkívül fontos az egyetemek részéről.  

A modellváltás a MOME esetében együttgondolkodással történt meg. A mostani struktúraváltásnál 

szintén a piaci igényeket vették figyelembe. (pl. ha van egy működő filmipar, akkor dúcolja alá a 

felsőoktatás). A modellváltással előtérbe hozható az az erő, amit az egyetemek hordoznak. A művé-

szeti felsőoktatásnál egyéni mércéket kellett felállítani, nem a megjelent cikkekkel lehet mérni az 

oktatás minőségét és az egyetem színvonalát, hanem egyéb mércékkel (pl. nemzetközi fesztiválo-

kon megjelenő darabok számával, sikerével, filmekkel, koreográfiákkal). Ezért egy egyéni rendszert 

kellett kialakítani, ami alkalmazkodik, igazodik az adott művészeti ághoz, más indikátorokkal ér-

demes dolgozni a művészet esetében. A modellváltás mellett bővülő finanszírozás történik meg.  

Oldalak hozzászólásai: 

Egyházi oldal: a művészet társadalomra gyakorolt hatását nehéz megmérni. Az oldal nagyon fon-

tosnak tartja a művészetek finanszírozását, segítve ezzel a társadalomra gyakorolt lélekemelő hatá-

sát. 

Művészeti oldal: a művészet igen speciális terület. Eddig volt szó a művészettel nevelésről most a 

művészeti nevelés kerül előtérbe. A modellváltással a művészeti felsőoktatás és művészet össze-

kapcsolása valósul meg. A modellváltó egyetemek az átalakítással óriási segítséget kaptak. A kura-

tóriumok lehetősége, hogy azonnal tudnak reagálni, kapcsolatot tudnak tartani, konzorciumokat 

kötnek egymással, jelenleg az energiaválsággal kapcsolatban is. Összességében eredményesnek 

tekinthető a modellváltást követő időszak. A művészet területének szerencsétlen adaptálása a tudo-

mány nézőpontja. Fejkvóta alapján nem lehetséges a művészeti felsőoktatás, rugalmasabb nézőpont 

szükséges, és ez a modellváltás lehetőséget adott erre.  

Gazdaság képviselői oldal: köszöni az előadást. 

Civil oldal: elismeri a modellváltás szükségét, ugyanakkor problémát lát a menedzsmentben, mely 

személyügyi kérdés. Az alapítványi struktúrával nagyobb a mozgástere az egyetemeknek és így 

hatékonyabb tud lenni azok irányítása. Az állami fenntartású egyetemek és az alapítványi egyete-

mek között bérfeszültség mutatkozik majd.  

Munkavállalói oldal: Doszpolyné Dr. Mészáros Melinda örömmel látja, hogy a racionalitás elve 

alapján történnek a változások. A hosszútávú cél, hogy mindenki a képzéséhez megfelelő módon 

helyezkedjen el. Konkrétan milyen típusú ösztönző rendszerek kerülnek kialakításra? Hogyan kép-

zeli el a szaktárca, hogy a végzett munkavállalók ott dolgozzanak, amire ki vannak képezve? 

Dr. Cser Ágnes: hálásan köszöni a művészeti oldal kitartó küzdelmét. Egy nemzet sikerét jól mutat-

ja a közjóból a művészetre fordított összeg. Egy sikeres társadalomban általános cél az önismeret, a 

saját tudás felismerése, hogy ki-ki elhelyezkedjen a számára megfelelő helyen.  



Tudomány képviselői oldal: a speciális kritériumrendszer elengedhetetlen a művészeti egyetemeken. 

Ugyanakkor úgy minden állami fenntartásban lévő művészeti felsőoktatási egyetem estében is elen-

gedhetetlen a megfelelő finanszírozás az állam részéről.  

Dr. Hankó Balázs: elengedhetetlen hangsúlyozni a fenntartó kuratórium fontosságát, hiszen ha egy 

olyan fenntartó kuratóriuma van az intézménynek, ami ismeri azt a közeget, ahová az egyetem be-

kapcsolódik, ahová a végzett diákok bekerülnek, az mindenkinek csak a hasznára válhat. Fontos 

felismerni, hogy minden egyetem sajátosságokkal működik, egyesével kell velük foglalkozni. El-

sődleges az egyediség szem előtt tartása. A diplomások pályakövetési rendszere ösztönzőleg hat a 

további fejlesztésekre. Azzal, hogy nyomon követhető a diplomás végzettek elhelyezkedése, fontos 

tanulságok vonhatók le. Az adatokból kiderül, hogy az adott képzési területen hány százaléknak 

érdemes a területen belül elhelyezkednie. Az egyetemekkel kötött szerződésekben is ezek az ará-

nyok szerepelnek. Fontos továbbá hangsúlyozni, hogy ott történt változás, ahol nyitott volt az in-

tézmény és kezdeményezte a változtatásokat.  

Fodorné Molnár Márta: a felsőoktatási intézmények egyik célja lokálisan helyben tartani a fiatalo-

kat, ugyanakkor a fiatalok mobilitását is figyelembe kell venni. Sokkal több önismereti képzésre 

lenne szüksége a fiataloknak. A szőlőknek, a pedagógusoknak és a társadalomnak van felelőssége 

abban, hogy megtalálja azt a területet, amiben a gyerek sikeres tud lenni. Hosszútávon ez az érdek. 

Prof. Dr. Báger Gusztáv: egyetért a javaslattal, hogy a Tanács végezzen monitorozási munkát gyak-

rabban, kövesse nyomon az eseményeket. A felsőoktatási modellváltás megtörtént. A gyakorlati 

hatásai még nem igazán tudtak kibontakozni, megmutatkozni. Az első kérdés, hogy ez a kibontako-

zás milyen hatékonysággal valósul meg, hogyan felel meg az egyetemi versenyképességi javítási 

követelményeknek. A fejlesztések jelentős része európai uniós forrásokból történnek, az európai 

uniós tárgyalások sikerében a felsőoktatás működőképessége jelentős mértékben közrejátszik. El-

képzelése szerint szükség lesz egy olyan vitára, ami következtében az NGTT egységes alapelvek 

szerint tud a művészethez való hozzáállásról beszélni. 

3. napirendi pont 

 

Beszámoló a Gazdasági és Szociális Tanácsok és Hasonló Intézmények Nemzetközi Szövetsége – 

International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions (AICESIS) 

athéni nemzetközi konferenciáján történő részvételről – Prof. Dr. Báger Gusztáv 

 

Június 20-22. között került megrendezésre a civil szervezetrendszerek, gazdasági és társadalmi ta-

nácsok nemzetközi találkozója. Az első napon tudományos konferencia került megrendezésre, ég-

hajlatváltozással járó gazdasági és társadalmi következményekről tárgyaltak. A magyar Nemzeti 

Gazdasági és Társadalmi Tanács jelenlegi elnökeként előadást tartott a felzárkózásról, bemutatta, 

hogy a közepesen fejlődő országoknak milyen úton kell haladnia, hogy utolérjék a fejlettebbeket. 

Ebben kiemelt jelentőségű a versenyképesség szerepe és a fenntartható fejlődési pályára történő 

okos átállást. 

A második nap közgyűlés jellegű tevékenység zajlott. Megvitatásra került, hogy a nemzetközi civil 

szervezet hogyan tudna az ENSZ 2030-ig kitűzött fenntartható fejlődési célokhoz hozzájárulni, azt 

javasolták a meghívottaknak, hogy minél több javaslatot tegyenek az ENSZ felé a célok elérésére 

vonatkozóan. Ha bárki bármilyen javaslattal elő tud állni, akkor azt a Tanács megbeszélné, támo-

gatná, eljuttatná az ENSZ-hez. A közgyűlés jelenlegi elnöke orosz, ezért nagy vita bontakozott ki 

azzal kapcsolatban, hogy lemondjon-e tisztségéről. Az elnök teret hagyott a véleményformálásának, 

de a végső következtetést határozottan hangsúlyozta, miszerint egy civil szervezetet nem lehet poli-

tikai irányból támadni.  



4. napirendi pont 

Egyebek 

Dr. Terták Elemér: határidőhöz való kötöttség nélküli javaslat: hogyan lehetne a jogszabályok elő-

zetes megtárgyalását jobban elérhetőbbé tenni?  

Dr. Cser Ágnes: minimálbérről való tárgyalásról évek óta szó van, le van maradva a Tanács. Komp-

lexen kellene működnie a Tanácsnak a minimálbérről való javaslatokkal kapcsolatban.  

Prof. Dr. Báger Gusztáv: Dr. Beran Ferenc Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetésben része-

sült, ehhez gratulál a Tanács. A Tudomány oldal képviselőjeként és a Tanács soros elnökekénk be-

vezető előadást tartott Debrecenben az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Debreceni 

egyetem magas szintű, rangos nemzetközi tudományos-szakmai konferenciáján.  

Dr. Cser Ágnes: javasolja a külpolitikai szekció meghívását a Tanácsba. Arra van szükség, hogy 

kapcsolatokat, partnereket építsen ki az NGTT. Ezért kerüljön napirendre a külpolitikai szekció 

meghívása.  

Prof. Dr. Báger Gusztáv az ülést lezárja.  


