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NEMZETI GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TANÁCS 

ÖSSZEFOGLALÓ 

az NGTT 2022. november 25-i plenáris üléséről 

 

Időpont: 2022. november 25. péntek 10.00 óra  

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

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

Prof. Dr. Báger Gusztáv köszöntötte az ülésen megjelent tagokat. Felkérte a Miniszterelnök-

ség részéről dr. Kecskés Péter főosztályvezető urat, mint házigazdát, hogy mondja el a kö-

szöntőjét. 

Dr. Kecskés Péter Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős he-

lyettes államtitkár úr nevében köszöntötte a megjelenteket. Az idő rövidségére tekintettel csu-

pán pár fontosabb dolgot kívánt elmondani az ülés vonatkozásában. Fontosnak tartja, hogy az 

egészségügy témája ismét napirendre kerülhetett. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ez a 

tanács részéről is kiemelt figyelmet kapott, hiszen az NGTT plenáris ülésein az elmúlt négy 

év során minden évben megjelent valamilyen formában ez a téma. Elmondta, hogy a civil 

terület több aspektusból is csatlakozik a témához, itt külön kiemelte a Civil Véradás szervezé-

sét, valamint a Katolikus Karitász adománygyűjtéséhez való kapcsolódást, melynek keretében 

a Civil Közösségi Szolgáltató Központok bevonásával gyűjtünk adományokat a rászorulók 

részére, különböző tárgyi és pénzügyi eszközök formájában.  

Kiemelte, hogy az NGTT napjainkra már a 40. ülésén van túl, 2016. óta az NGTT 25 alka-

lommal ült össze, melynek során a társadalmat foglalkoztató kérdések széles körét érintette. 

Megemlítette, hogy az idei év a legaktívabb, hiszen ebben az évben öt alkalommal ülésezik a 

Tanács. Az üléshez további jó munkát kívánt.  

Prof. Dr. Báger Gusztáv megköszönte főosztályvezető úr gondolatait, majd az ülést megnyi-

totta. Megállapította, hogy minden oldal képviselője jelen van, így a Tanács határozatképes. 

Felkérte az oldalakat, hogy jelöljék meg szóvivőiket. 

Az oldalak szóvivői:  

Egyházi oldal: Dr. Beran Ferenc 

Művészeti oldal: Dr. Richly Gábor 

Gazdaság képviselői oldal: Dr. Parragh László 

Civil oldal: Dr. Szendrei Róbert 

Munkavállalói oldal: Zlati Róbert 

Tudomány képviselői oldal: Terták Elemér 
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Prof. Dr. Báger Gusztáv tájékoztatja a plénumot, hogy a tervezettől eltérően az első napi-

rendi pont „Konzultáció a 2023. évi minimálbérről és garantált bérminimumról” dr. Balogh 

Szilvia, a Technológiai és Ipari Minisztérium helyettes államtitkára kérésére az NGTT de-

cember 9-i ülésén kerül megtárgyalásra. 

Tájékoztatja továbbá a plénumot, hogy az NGTT szeptemberi ülésén elhangzottaknak megfe-

lelően a napokban elkészült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kutatása, melynek főbb 

megállapításait Dr. Parragh László elnök úr ismerteti (elsőként az NGTT plénuma előtt). 

Ennek megfelelően a tárgyalásra javasolt napirendi pontok az alábbiak:  

1. „Az energia- és az üzemanyagár-emelkedés vállalkozói szektorra gyakorolt hatása” 

Előadó: Dr. Parragh László, az NGTT Gazdaság Képviselői Oldal oldalelnöke 

2. „Az egészségügyi prevenció fejlesztése a magyar társadalomban, különös tekintettel 

az elszegényedett társadalmi rétegekre, figyelembe véve a COVID-19 járvány okozta 

egészségügyi és munkabiztonsági kérdéseket, továbbá az egészségügyi szolgálati jog-

viszony bevezetése óta tapasztalt (köz- és magán-) egészségügyi szolgáltatás-

változásokat” 

Előadó: Dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár – Belügyminisztérium 

3. Egyebek 

Prof. Dr. Báger Gusztáv felkérte a jelenlévő Oldalelnököket, hogy kézfelemeléssel jelezzék, 

egyetértenek-e az ismertetett napirendi pontokkal. 

A levezető elnök megállapította, hogy a Tanács a javasolt napirendi pontokat elfogadta. Ezt 

követően felhívta az Oldalelnököket, hogy jelezzék napirend előtti felszólalási igényüket. 

Az oldalak részéről felszólalási igény nem érkezett. 

Prof. Dr. Báger Gusztáv napirend előtti felszólalásként röviden tájékoztatta a megjelenteket a 

kisboltok megmentésére irányuló pályázatról. A Kormány 2022. november 14- én tette közzé, 

hogy a kistelepülések boltjainak támogatására 8 milliárd forint keretösszeggel új pályázat in-

dul a Magyar Falu Program keretében. A pályázati kiírás várhatóan 2023 év elején jelenik 

meg, Az elnyerhető egyszeri támogatás összege boltonként milliós nagyságrendű is lehet. A 

támogatással mindazon kisboltok élhetnek, melyek 2000-nél kisebb lakosú településen mű-

ködnek. A pályázatok a BGA Zrt. oldalán jelennek majd meg. A támogatás nagy segítség lesz 

a kisboltok számára, mivel a költségek rohamos növekedése számos kisboltot sodort a bezárás 

szélére, ám ezzel a támogatással jelenősen megnőtt annak a lehetősége, hogy ők is fennmarad-

janak. Elnök úr kiemelte, hogy az NGTT 2022. október 7-i plenáris ülésén elhangzott javasla-

tokkal összhangban a Tanács tagjainak jelentős szerepe volt abban, hogy a szóban forgó ja-

vaslatot el lehessen juttatni a legfelsőbb döntéshozatali szintre. 

A napirendi pontok tárgyalása következik. 

Napirend előtti hozzászólalás: nem volt 

1. napirendi pont: 

Az energia- és az üzemanyagár-emelkedés vállalkozói szektorra gyakorolt hatása 

Elnök úr felkéri Dr. Parragh László, az NGTT Gazdaság Képviselői Oldal oldalelnö-

két, hogy tartsa meg előadását. 

Az előadó az előadása keretében összefüggéseiben ismertette az energia- és üzemanyagár- 

emelkedés vállalkozói szektorra gyakorolt hatását elemző tanulmányt, melyet az MKIK GVI 

Kutatóintézet és a PricewaterhouseCoopers cég munkatársai készítettek. A felmérés több mint 

4000 vállalkozás véleményét tükrözi.  
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Az előadó a nagyságrendek érzékeltetése érdekében elmondta, hogy 2021-ben Magyarország 

energiára 7 milliárd eurót költött. Idén várhatóan 17 milliárd eurót fogunk erre költeni. 2023-

ban ez még rosszabb lesz. Beláthatatlan katasztrófa felé sodródunk.  

Az EU energiaimport-függősége és az ellátás bizonytalansága az energiaárak drasztikus nö-

vekedéséhez vezettek 2021 óta. 2021 tavaszától tehát elindult egy erőteljes energiaár növeke-

dés, mely a háború kitörésekor erőteljesen megugrott, majd további csúcsokat döngetett.  

Az EU az energiafogyasztása közel 60%-át importból fedezi, ennek közel 40%-a orosz erede-

tű. A földgáz részaránya az energiamixben itthon különösen magas, és szinte kizárólag orosz 

importból származik. Az európai és a hazai földgázárak 2021 óta folyamatosan növekednek. 

Az orosz-ukrán háború kitörésével a trend erősödött-. Hazai szinten további probléma a fo-

rintárfolyam romlása. Ezek a tendenciák közvetve a többi energiahordozó árára is hatnak, a 

villamos energia és a távhő árának akár 10-15-szörös emelkedéséhez vezetve, A magyar ener-

giaellátásban az orosz függőség az európai átlagnál kedvezőtlenebb feltételeket és jelentősebb 

energiaár-emelkedést okozott az elmúlt két évben. Ráadásul magyar KKV ipar különösen 

energiaintenzív. Egységnyi eredményért lényegesen több energiát használunk el mint a nyu-

gati versenytársaink.  

Ezt követően az előadó a hazai KKV szektor helyzetéről beszélt. A KKV szektor kulcsszere-

pet tölt be a hazai gazdaságban, de az energiaárak veszélyeztetik a működést. A KKV-szektor 

az EU-ban és Magyarországon is a gazdaság motorját jelenti. Körülbelül a munkavállalók 

kétharmadát (63-71%), a cégek által létrehozott hozzáadott értéknek a felét KKV-k adják- Az 

egyetemes szolgáltatásra nem jogosult vállalatok energiaköltségei drasztikusan emelkedtek 

2021-hez képest. A villamosenergia-, földgáz- és távhőellátási szerződéseket a korábbi árak 

mintegy nyolc-tizenötszöröséért lehet újrakötni, ami kigazdálkodhatatlan költségnövekményt 

jelent. A hazai gazdaságstratégia egyik alapeleme a KKV-k versenyképességének az erősíté-

se. A KKV-szektor támogatása a jelen nehéz gazdasági helyzetben is prioritás kell hogy le-

gyen. 

At előadó ezután az Európai Bizottság három intézkedéscsomagjáról beszélt, melyet az ener-

giaválság hatásainak csökkentésére vezettek be.  

A közép-európai régió országai számos intézkedéssel igyekeznek mérsékelni a vállalatok 

energiaterheit, különféle direkt és indirekt támogatásokkal.  

A hazai nagyvállalati és KKV szektor megsegítésére az elmúlt hónapban is több támogatási 

program is indult. Hiteleszközök, támogatások rövid távon, energiahatékonysági beruházások 

közép- és hosszútávon javíthatják a vállalatok helyzetét. Ugyanakkor kétséges, hogy az eddigi 

intézkedések elégségesek-e a felmerülő problémák kezelésére.  

Ezután az előadó ismertette, hogy a tanulmány elkészítését megalapozó adatgyűjtés két kvan-

titatív kérdőívből, valamint vállalati és energiaszolgáltatói mélyinterjúkból állt. 

Az adatgyűjtés eredményeképpen a következők kerültek megállapításra:  

 Az energiaárak bénítóan hatnak a KKV-szektor működésére és beruházásaira  

 A kisvállalkozások fele már most is kritikus működési helyzetben van és munkaválla-

lók elbocsátására kényszerülhetnek 

 A nagyobb KKV-k hosszabb távon képesek fenntartani a működésüket és készek be-

ruházásokkal reagálni a helyzetre 

 Az elmúlt évben jellemző energiaárak tehát rövid távon is súlyos hatásokkal járnak a 

hazai vállalatokra és munkavállalókra 

 A KKV-k a további áremelkedésre először az értékesítési árak emelésével és a beru-

házások elhalasztásával reagálnak 

Az előadó ezután ismertette a kutatás alapján a vállalkozások beavatkozási javaslatait: 

 Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program átalakítása  

 Naperőművek létesítésének elősegítése  



4 
 

 Villamos energia és földgáz ÁFA-tartalmának csökkentése vagy az áfafinanszírozás 

támogatása  

 Állami beavatkozás az energiaszerződések piacán  

Az előadó elmondta, hogy A KKV-k kritikusan nehéz helyzetének enyhítése érdekében kulcs-

fontosságú megtalálni azokat a költségvetési forrásokat, amelyek lehetővé teszik a negatív 

nemzetgazdasági hatások mérséklését.  

 

Prof. Dr. Báger Gusztáv néhány gondolattal megköszönte a rendkívül jól összeállított elő-

adást, majd jelezte, hogy az előadást a Tanács nem vitatja meg, de megkérdezte a plénumot 

akar-e valaki mégis hozzászólni az előadáshoz. 

Dr. Cser Ágnes kapta meg a szót, aki elmondta, hogy nemrég jöttek meg Brüsszelből, és kér-

dése, és észrevétele van:  Nemrégen náluk volt Sevcsovics alelnök úr, aki azt mondta hogy az 

orosz-ukrán háborúnak a demokrácia az oka, míg a felszólaló szerint ennek gazdasági oka is 

van. Elnők úr az előadásában az energiaár emelkedést jelölte meg az árfelhajtó tényezőnek. A 

világszintű élelmiszerár emelkedés okának Brüsszelben a spekulációt és a tőzsdei játszmákat 

jelölték meg, ehhez lenne egy javaslata, valamint a monopolhelyzetben lévő energiaszállítók 

esetében mi, mint a magyar NGTT, javasoljuk az EGSZB-nek hogy kezdeményezze, hogy 

térjünk vissza a szabályozott jogszabályi környezetbe mind az energia, mind az élelmiszer 

árak tekintetében.  

 

2. napirendi pont: 

Az egészségügyi prevenció fejlesztése a magyar társadalomban, különös tekintettel az 

elszegényedett társadalmi rétegekre, figyelembe véve a COVID-19 járvány okozta 

egészségügyi és munkabiztonsági kérdéseket, továbbá az egészségügyi szolgálati jogviszony 

bevezetése óta tapasztalt (köz- és magán-) egészségügyi szolgáltatás-változásokat 

Elnök úr felkéri Takács Péter egészségügyi államtitkár urat, hogy szíveskedjen megtartani 

előadását. 

Az előadó megköszönte a felkérést, majd beszélt az egészség társadalmi 

meghatározottságáról, majd az életkilátások alakulásáról. a születéskor várható élettartam 

és az egészségben eltöltött életévek számának alakulásáról Magyarországon, és az EU 

országaiban.  

Az előadó ezután beszélt a kockázati magatartásformák gyakoriságairól és szerepéről a 

halálozásban: dohányzás, alkohol, drog, viselkedési addikciókról, majd a halálozás 

tényezőiről: táplálkozási kockázatok, dohányzás, alkohol, és a légszennyezés hatásairól. 

Az előadó ismertette az egészségegyenlőtlenségek csökkentésének gyakorlatát.  

A három fő beavatkozási irány: 

• társadalmi-gazdasági befolyásoló tényezők hatásának kiegyenlítése (kiemelten a 

foglalkoztatás és az iskolázottság növelése)  

• hátrányos helyzetű lakossági csoportok egészségmagatartásának kedvező irányú 

befolyásolása  

• a hátrányos helyzetű térségek egészségügyi ellátásának szükségletekhez illeszkedő 

fejlesztése  

Az előadó ismertette a védőoltások jelentőségét, az átoltottság arányát (elsődleges megelőzés) 

a gyermekek és a felnőttek esetében. Európai szinten kimagasló hatékonysággal működtetett  

a magyarországi életkorhoz kötött kötelező védőoltási rend, és a védőoltással megelőzhető 

betegségek területén elért eredmények nemzeti értéket képviselnek.  

Az előadó ismertette a COVID-19 járványügyi intézkedéseit. A védőoltás mellett a prevenciót 

támogató intézkedések: 
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 szociális távolságtartás  

 idősek kiemelt védelme  

 külföldről beutazók hatósági házi karanténja, gyanús esetek, betegek izolációja, karanténja  

 gyanús esetek OMSZ által történő otthoni tesztelése  

 korai felismerés, gyanús esetek követése, kontaktus-kutatás  

 COVID ellátáshoz szükséges ágykapacitás, védőeszköz, műszer, gyógyszer-biztosítás  

 a Magyar Honvédség egészségügyi intézményekben való szolgálatteljesítése  

 hatósági fertőtlenítések biztosítása  

 digitális oktatásra való áttérés  

 rendezvények tiltása, üzletek nyitvatartási idejének módosítása, idősávos életkor szerinti 

vásárlás biztosítása  

 kijárási korlátozás, szabadidős létesítmények használatának a korlátozása  

 védettségi igazolvány és a hozzá tartozó jogosultságok bevezetése  

  telemedicina, egészségügyi és szociális intézmények látogatási tilalma  

 alapellátás átszervezése, elektív műtétek elhalasztása  

 egészségügyi ellátó rendszerben dolgozó személyzet területi átcsoportosítása, fertőzéstől való 

védelme  

Az előadó beszélt a járványügyi védekezés megszervezéséről. A pandémia rámutatott az 

egészségügyi ellátórendszerek törékenységére, amely világszerte tapasztalható volt.  

 Szükséges felkészülni a hosszú távú változásokra 

 Egyre fontosabbak a prevenciós megoldások az újabb járványokra való felkészülés 

tekintetében 

 A digitális megoldások fejlesztése az ellátás minden szintjén szükséges 

Az előadó beszélt a táplálkozás-egészségügyi intézkedésekről, és a szűrővizsgálatok 

jelentőségéről, fajtáiról. 

Fontos a szervezett szűrések körének bővítése: vastag- és végbélszűrés (vastagbélszűrés) 

Az előadó ismertette a „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” programot, melynek célja a kis 

lélekszámú, nehezen hozzáférhető településeken a szűrések/vizsgálatok könnyebb elérése  

Fontos az „egészség, mint érték” szemlélet erősítése. 

Az előadó beszélt az Egészségfejlesztési Irodák létrehozásáról. 

Az EFI-k létrehozásának alapvető célja:  

• a szív-, és érrendszeri betegségek prevenciójának támogatása 

• a daganatos megbetegedések prevenciójának támogatása 

• a korai, a megelőzhető- és elkerülhető halálozás csökkentése 

• az egészséget meghatározó életmód és az egészségmagatartást befolyásoló szokások attitűdök 

javítása 

• a lakosság egészségtudatosságának növelése, edukációs, tájékoztatási és szolgáltatási 

tevékenységei révén az egészség-egyenlőtlenségek csökkentése 

Az előadó beszélt az Eszjtv. hatásáról az egészségügyi dolgozók létszámára az állami 

ellátásban, valamint a magán- és állami fenntartású szolgáltatók szerepéről a 

magánfinanszírozású ellátásban 

Prof. Dr. Báger Gusztáv megköszönte a rendkívül jól összeállított, informatív előadást, majd 

az Oldalak hozzászólásai következtek. 

Oldalak hozzászólásai: 

Egyházi oldal: megköszönve az előadást nem kíván hozzászólni 

Művészeti oldal: megköszönve az előadást a prezentációt szeretnék megkapni 



6 
 

Gazdaság képviselői oldal:a foglalkozás egészségügy átalakítása üdvözlendő, de a részletek 

fontosak. 

Civil oldal: köszönik az előadást, szeretnének egy időpontot kapni a társadalmasítás elősegí-

tésének érdekében. Sok kérdésük lenne, de a krónikus és a szociális ellátás összevonásáról is 

szeretnének hallani. 

Munkavállalói oldal: Dr. Cser Ágnes hozzászólása: Az orvos és szakdolgozói bérarány meg-

tartását szeretné kiemelni, de a gazdasági és műszaki háttérdolgozók bérét is emelni kell. Kü-

lön üdvözölte, az alapellátás fejlesztését, kiemelte a védőnők és a foglalkozás egészségügy 

szerepét. Megjegyezte, hogy mióta a fogpótlás mögül kikerült a TB, az emésztőszervi rákos 

megbetegedések száma megnőtt. 

Tudomány képviselői oldal: megköszönve az előadást fontosnak tartják a megelőzést. A be-

tegállomány miatti veszteséghez képest a megelőzésre ennél jóval kevesebb forrás fordítódik. 

A magánegészségügyre többet költünk, mint a többi V4 országban. Ez egyben kritika is a 

magyar egészségügyre nézve. 

Kormányzati előterjesztő viszontválasza (7 perc) 

Egyetért a gazdasági oldal felvetéseivel. A szociális ágyak tekintetében az EU-ban ezt a szol-

gáltatást nem az egészségügy nyújtja. Az, hogy a krónikus és ápolási ágyakat egy intézmé-

nyen belül több szolgáltató üzemeltesse nem életszerű, ezért megpróbálják összehangolni, 

hogy a szolgáltatótól függetlenül ugyanazok szabályok vonatkozzanak rájuk. Ez a kapacitás 

problémát nem oldja meg. Az elavult sebészeti osztályokat ki lehet váltani egynapos sebészeti 

centrumokkal, 

3. Egyebek:  

Elnök úr megkérdezte, hogy kíván-e valaki az egyebek napirendi ponthoz hozzászólni: 

Dr. Cser Ágnes: egy társadalmi problémára hívja fel a figyelmet, a kis posták bezárása sok 

településen problémát jelent, mivel a szolgáltatásra igény van.  

AZ EGSZB-ből 2 tag megfigyelőként vesz részt az ülésen, Dr. Cser Ágnes kivételesen enge-

délyt kér a hozzászólásukra. 

Dr. Edelényi András az európai gazdasági és szociális bizottságnak tagjaként szeretne a kö-

vetkező elnökség elején javaslatot felterjeszteni a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 

illetve az uniós szintű Európai Gazdasági és Szociális Bizottság közötti együttműködésnek a 

fejlesztésére és fellendítésére.  

A másik EGSZB tag hozzászólása a nukleáris energia, mint energiaforrás felhasználásának 

jövőjére vonatkozott, mivel nemcsak földgáz és egyéb fosszilis források vannak. Kérdésként 

merült fel, hogy a paksi atomerőműben ennek mekkora nagyságrendje és mi lesz ennek a jö-

vője, mivel 2024-ben EU elnökség birtokába jutunk tehát fokozatosan nekünk is át kell gon-

dolni a kárenyhítés szintjén, hogy mik legyenek a prioritásaink. 

Dr. Cser Ágnes: a testületi szabályzat vonatkozó részét ismertette: az EGSZB tagok tanácsko-

zási joggal vesznek részt, így előterjesztést nem fognak készíteni, hanem majd a munkaadói 

oldal vállalja a fel az előterjesztő szerepét.  

Dr. Lovászi László két megjegyzést tett: Franciaország és Japán ugyanúgy a nukleáris energi-

ára kíván építeni, más új technológiák alkalmazását is fontolóra veszi pl. hidrogénstratégia. A 

másik, hogy Biden elnök intézkedéseire reagálva október 30-án Macron és Scholz kancellár 
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politikai nyilatkozatot illetve kötelezettségvállalást tettek arra vonatkozóan, hogy valamilyen 

választ fognak adni erre a jövőben.  

Dr. Cser Ágnes: köszöni a kormányzati reakciót. Felhívta a figyelmet arra, hogy a társadalom 

egészét érintő alapvető stratégiai kérdésekben a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsnak 

joga van saját kezdeményezésű javaslatokat készíteni az Unió számára. Javasolta, hogy fo-

galmazzanak meg konkrét javaslatokat, és küldjék el az unió 27 tagországának civil szerveze-

tei képviseletében azokat a jogszabályi megalkotásokat, a szankciós politika felülvizsgálatára 

vonatkozó javaslatokat és azt, hogy ne engedjük Európa tönkretenni. Vállalják azt, hogy ezt 

továbbítják. Fontos, hogy a decemberi ülésen konkrét javaslatokkal éljünk.  

Dr. Parragh László: számokban be tudja mutatni, hogy a franciák mit keresnek a mostani szi-

tuációban, vagy hogy a portugálok lecsúszása a közép európai térséghez képest az mennyiben 

lassul azzal, hogyha az itteni gazdaságot tönkre vágják. Ez matematikailag kimutatható, és a 

mögötte a meglévő érdekek is. 

Prof. Dr. Báger Gusztáv: köszöni a megjegyzést. Kétirányú további folytatási választ adna: az 

egyik, hogy a társadalmasítással foglalkozó munkacsoport erre a kérdésre, az együttműködés 

módszereinek és formáinak a kidolgozásában talán tud valami olyat mondani, hogy közelebb 

kerüljünk az európai uniós társszervezetekhez. Ez egy folyamatos jövőbeni munkát tételez fel 

A másik, hogy az elhangzottak nagyon konkrétan figyelembe veendők lesznek a december 9 i 

ülésén, amikor a véleményünket végleges formába öntjük.  

Az EGSZB javaslataira reagált, nevezetesen hogy egyszer egy évben tűzzük napirendre az 

EU-s intézményekkel való együttműködés tapasztalatait ez része lehet a jövőbeni munkának, 

ezt a társadalmasítási folyamat részévé kívánja tenni, és szeretné, ha megvalósulna egy ilyen 

napirendi pont minden évben az NGTT ülésén.  

Ezután tájékoztatta az ülést arról, hogy az elmúlt napokban megalakult a Társadalmasítás Se-

gítő Munkacsoport, és megtartotta első ülését. A munkacsoport tagjai a következők: az egy-

házi oldal részéről dr Harmat Péter a művészeti oldal részéről Kiss János úr a tagja a munka-

csoportnak munkavállalói oldalról Cser Ágnes asszony, a civil oldalról Gyenes Ádám gazda-

sági képviselő oldalról pedig Majzik Nándor úr és a tudomány képviselő oldalt Prof. Dr. 

Báger Gusztáv képviseli, hozzátéve, hogy a munkacsoport tagjai Prof. Dr. Báger Gusztávot 

választották meg a munkacsoport elnökévé.  

Elnök úr megkérdezte valakinek napirendi pont utáni hozzászólása: 

Dr. Cser Ágnes: Ismételten kérte, hogy az EGSZB külpolitikai szekcióját hívjuk meg Buda-

pestre. Azt az elszigeteltséget, amit az EP-ben a kinti képviselők szerveznek Magyarország 

ellen, szeretnék ellensúlyozni és megismertetni azt a tudást és azt a kapcsolati tőkét, ami Ma-

gyarországon van. Nem az az igazság, amit ott transzparensen hirdetnek. A mi társadalmasítá-

sunkban nagyon fontos, hogy megismerjen minket a 26 tagország hasonló testülete, és hogy 

kapcsolatokat és hidakat építsünk, nem csak azért, hogy megismerjük egymást, hanem hogy 

az energiaigényes és egyéb típusú vállalkozásainkat hogy tudjuk átalakítani, az pedig kapcso-

latok és kapcsolatépítés nélkül nem megy. 

Dr. Parragh László: az előbbi atomenergiával kapcsolatos hozzászólásra reagált: Paks egynek 

a további 20 éves üzemidő meghosszabbítása elindult, csak nem kap kommunikációt, mert 

nem lenne szerencsés a mostani helyzetben. 

Gyenes Ádám: egyetért Dr. Cser Ágnes javaslataival, megjegyezte, hogy fontos lenne a kül-

politikai részt is jobban fejleszteni a covid után tudatosan stratégiába építve. 

Prof. dr. Báger Gusztáv: egyetért ezzel, és a kifelé való nyitást támogatni fogja a jövőben. A 

jövő héten Belgrádban lesz egy ülés, amelyet a nemzetközi civil szervezetek szövetsége tart, 
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ezen részt fogunk venni, ez is egy kifelé való nyitás. Hozzátette, hogy eléggé kimaradtunk a 

világból és a nemzetközi együttműködésből, pontosabban kihagytak bennünket indokolatlanul 

és mindennel vádolva, egy kicsit meg kell próbálnunk visszakerülni ebbe nem csak európai 

szinten, hanem nemzetközi globális szinten is. Ez a folyamat lassú, folyamatos építési mun-

kával történik.  

Prof. Dr. Báger Gusztáv az ülést berekesztette.  


