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Beszámoló a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2022. évi 

tevékenységéről  

  

I. A Tanács bemutatása  

2011-ben, a társadalmi egyeztetés központi fórumainak megújítása során a magyar társadalom 

valamennyi szférájának bevonásával alakult meg a társadalmi és gazdasági párbeszéd új 

fóruma a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (a továbbiakban: NGTT és Tanács).  

Az NGTT az Országgyűléstől, Kormánytól független, széles körű konzultációs fórum, 

javaslattevő és tanácsadó testület, melyet nyitottság és átláthatóság jellemez. Az új szemléletű 

konzultációs mechanizmus magában foglal olyan társadalmi partnereket is, amelyek korábban 

nem vettek részt az intézményesített keretek közötti egyeztetéseken. Az NGTT működésének 

célja, hogy a lehető legszélesebb körben minden érintett gazdasági szereplő és társadalmi 

csoport érdekeit megjelenítse és becsatornázza az említett társadalmi párbeszédbe. A Tanács 

munkájában a kormányzat képviselői – a társadalmi partnerség elvének szem előtt tartásával – 

állandó meghívottként vesznek részt.  

Az NGTT lehetőséget biztosít a társadalom különböző rétegeit képviselő szereplők, úgymint a 

munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek, a gazdasági kamarák, a civil szervezetek, a 

tudományos élet, a művészet, valamint a bevett egyházak közötti érdemi dialógus 

megvalósítására és kibontakozására. Ennek megfelelően a Tanács tagjait a következő oldalak 

alkotják: Gazdaság Képviselői Oldal, Munkavállalói Oldal, Civil Oldal, Tudomány 

Képviselői Oldal, Művészeti Oldal és Egyházi Oldal.   

Az NGTT partneri struktúrája - az alapelveknek megfelelően - biztosítja, hogy minden érintett 

gazdasági szereplő és társadalmi csoport képes legyen megjeleníteni az érdekeit. A Tanács 

működésének fő elve a társadalmi partnerség mentén történő konzultáció, melynek 

eredményeképpen a Tanácsot alkotó oldalak közös, egységes álláspont kialakítására 

törekszenek. Amennyiben az oldalak készek álláspontjaikat összehangolni és minden fél 

számára elfogadható módon egységes formába önteni, úgy e véleményt a mindenkori 

Kormány köteles meghallgatni és figyelembe venni a jogszabályi környezet kialakításakor.   

Az ülésen állandó meghívottak, valamint az egyes szakmai területeken kompetenciával 

rendelkező meghívottak biztosítják a Tanács munkájának hatékonyságát és a széleskörű 

társadalmi párbeszéd megvalósulását.   

II. A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács jelentősége a 

jogszabályok tükrében   

Az NGTT törvényben megfogalmazott általános feladatkörén túl, egyes jogszabályok konkrét 

hatáskörrel is felruházzák a Tanácsot. A Tanács társadalmi jelentőségét mutatja, hogy a vele 



2 
 

való konzultáció, illetve együttműködés nem csak ajánlásként, hanem több esetben 

kötelezettségként jelenik meg, ami 2022-ben az alábbiak szerint alakult:  

1. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153. § (1) a), b), valamint (5) 

bekezdése alapján:  

 a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum összegét és hatályát, 

valamint   

 a bruttó 300 000 forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges 

munkabéremelés elvárt mértékét, a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe 

vehető mértékét, valamint a munkabéremelés elvárt mértékével kapcsolatos részletes 

szabályokat a Kormány a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban folytatott 

konzultációt követően rendeletben határozza meg.  

 

2. Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről 

szóló 2009. évi LXXIV. Törvény 17. § (1), valamint 34. § alapján:  

Az ÁPB-ben megkötött kollektív szerződésnek a munkaviszonyból származó jogokat és 

kötelezettségeket, ezek gyakorlásának, illetve teljesítésének módját, az ezzel kapcsolatos 

eljárás rendjét érintő szabályainak hatályát az ÁPB két oldala képviselői együttes kérelmének 

megfelelően, a miniszter a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi 

XCIII. törvény szerinti országos munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek, illetve 

érdekképviseleti szövetségek képviselői, valamint az illetékes ágazati miniszter véleményének 

kikérése után, az ágazatba főtevékenység alapján besorolt munkáltatókra kiterjesztheti. 

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az üzemi tanácsi választás szavazólapjának tartalmát, a 

szavazatösszesítés módját és rendjét – a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban 

résztvevő országos szakszervezeti szövetségekkel és az ágazati párbeszéd bizottságok 

véleményének kikérésével – rendeletben állapítsa meg.  

III. A 2022. évi plenáris ülések  

2022-ben a Tanács 5 plenáris ülést tartott.  

 

 

TÉMA  ELŐADÓ  

I. plenáris ülés: 2022. április 28. 
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Civilek és karitatív szervezetek a határon  

Dr. Fürjes Zoltán 

egyházi és nemzetközi 

kapcsolatokért felelős helyettes 

államtitkár 

ME 

Az energiaválságnak a környezetre és a magyar 

gazdaságra, továbbá egyes leszakadó társadalmi 

rétegekre (szegények, nyugdíjasok, pályakezdők) 

gyakorolt hatása, különös tekintettel a 

rezsicsökkentés fenntarthatóságának és a lakhatási 

problémáknak a kérdésére 

Dr. Alföldy-Boruss Márk  

energiapolitikáért felelős helyettes 

államtitkár 

ITM 

II. plenáris ülés: 2022. szeptember 16.  

A szakképzési rendszer, a felsőoktatás jelenlegi 

helyzete és fejlődési lehetőségei 

Dr. Hankó Balázs 

felsőoktatásért felelős helyettes 

államtitkár 

KIM 

Tájékoztató a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

szakképzési tevékenységéről 

Vörös-Gubicza Zsanett  

a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara oktatási és képzési 

igazgatója 

A művészeti felsőoktatás jövője a modellváltás után 

Dr. Hankó Balázs 

felsőoktatásért felelős helyettes 

államtitkár 

KIM 
/Az ülésen részt vett Fodorné Molnár 

Márta, a Magyar Táncművészeti 

Egyetem rektor asszonya is/ 
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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  

NGTT soros elnök 

III. plenáris ülés: október 07. 

Az energiaválság hatásai – kormányzati intézkedések 

és tervek   

 

Dr. Nagy Ádám  

iparügyekért felelős helyettes 

államtitkár 

TIM 

 

Az energiaválság és az idei év időjárásának hatása a 

mezőgazdaságra és az élelmiszerárakra 

Dr. Felkai Beáta Olga  

élelmiszerlánc felügyeletért felelős 

helyettes államtitkár 

AM 

IV. plenáris ülés: november 25. 

Az energia- és az üzemanyagár emelkedés vállalkozói 

szektorra gyakorolt hatása 

Dr. Parragh László 

NGTT Gazdaság Képviselői Oldal 

oldalelnök 

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 

Dr. Takács Péter 

egészségügyi 

államtitkár 

BM 

V. plenáris ülés: december 09. 

Konzultáció a 2023. évi minimálbérről és garantált 

bérminimumról  

Dr. Balogh Szilvia  

foglalkoztatásért és 

felnőttképzésért felelős helyettes 

államtitkár 

GFM 



5 
 

A korai iskolaelhagyás csökkentésének lehetőségei 

Urbán Ferenc 

Ábel 

köznevelési 

elnökhelyettes 

Oktatási Hivatal 

 

III. 1. Az I. plenáris ülés /2022. 04. 28./ főbb üzenetei  

1. Civilek és karitatív szervezetek a határon - Fürjes Zoltán egyházi és nemzetközi 

kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár előadása 

Az előadó kiemelte, hogy nemcsak a kormány, hanem kifejezetten a civil szervezetek 

segítségéről érdemes beszélni. A Karitatív Tanács (továbbiakban KT) vezetése az Egyházi és 

Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársághoz tartozik, feladata, hogy 

kapcsolatot tartson a karitatív vezetőkkel. A Tanács tagjai vegyesen civil szervezetek, 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, (továbbiakban NHKT). A  Karitatív 

Tanács az Alaptörvény 53. cikke alapján kihirdetett veszélyhelyzet során Nemzeti 

Humanitárius Koordinációs Tanácsként (NHKT) működik, kiegészülve a belügyi 

államtitkárral, a katasztrófavédelem delegáltjával, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

szociális ügyekért felelős államtitkárával. Jelenleg 1 milliárd forint felett van a felajánlások 

összege, mely logisztikai elosztásáról a Tanács dönt. 

A humanitárius segítségnyújtás menekültek ellátásával foglalható össze. A karitatív 

szervezetek már a határátlépés előtt kapcsolatba kerülnek a menekültekkel. Az Ukrajnában 

keletről nyugatra vonulóknak is segítenek, nem csak a határátlépőknek. Az iskoláztatás, 

oktatás már a kormány feladata. Lenyűgöző összefogás mutatkozik Magyarországon. A 

háború kitörését követő első lépésként beindult asz adománygyűjtés, megszervezték az 

ingyenes vasúti utaztatást, az NHKT felett létrejött a Humanitárius Tanács, mely a segítő 

tevékenység koordinálását végző szélesebb testület. Több mint 600 ezer menekült érkezett 

rövid idő alatt. A segítségnyújtás kommunikálása fontos, szükséges a megfelelő 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 

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

pénzbeli adományok felhasználásával.  

 

2. Az energiaválságnak a környezetre és a magyar gazdaságra, továbbá egyes leszakadó 

társadalmi rétegekre (szegények, nyugdíjasok, pályakezdők) gyakorolt hatása, különös 

tekintettel a rezsicsökkentés fenntarthatóságának és a lakhatási problémáknak a kérdésére 

– Dr. Alföldy-Boruss Márk energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár előadása 

2020 elején a kormány az energia beszerzésével, az üvegházhatást okozó gázok 

kibocsátásának csökkentésével kapcsolatos energiastratégiai dokumentumokat fogadott el. Az 

ország energiafüggetlenedési terve, hogy 2030-ra 90%-ban csökkentse az üvegházhatású 

gázok kibocsátását. 2021 nyarán a covid-19 után kilőttek a piaci árak, ami a villamos- és 
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földgáz árakra is hatással van. A rezsicsökkentés a piaci áremelkedéssel szemben biztosít 

védőernyőt. A rezsicsökkentés miatt összesen több mint 2000 milliárd forint maradt a 

lakosságnál, ez az összeg visszakerült a gazdaságba, így élénkítő hatása van. Csökken a 

fizetési nehézségekkel küzdő családok száma is. 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 

kaptak, az ipar számára is szociálpolitikai intézkedés kidolgozása van folyamatban. A háborús 

hatások miatt tovább emelkednek az árak, a tőzsdei árak nagy ugrásokba kezdenek, ellátás 

biztonsági kérdések merültek fel. Az EU országai különböző törekvéseket, erőfeszítéseket 

tesznek, hogy az európai unió csökkentse a keletről érkező energia felhasználásának arányát. 

Ugyanakkor nagyon magas áron van az alternatív megoldás. A hazai földgáztárolók feltöltése, 

valamint nagy beszerzési csomagok megszerzése a cél.  

Fontos a rászoruló rétegek támogatása. Több módon indult napelemes 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 szereplő végzi 

az energiaellátási szolgáltatást. Az árak emelkedése miatt kiegészítésre van szükség a 

rezsicsökkentés fenntartása miatt, ehhez elengedhetetlen a stratégiai megközelítés. Komplex 

témáról van szó, mely egyszerre társadalompolitikai, gazdaság- és energiastratégiai kérdés.  

 

Az ülésen az alábbi főbb észrevételek, javaslatok hangoztak el:  

 Mivel a jelenlegi súlyos helyzet sokáig fennmaradhat, így fel kell készülni egy 

elhúzódó válsághelyzetre, a menekültügy komplex kezelésére. Fontos szempont az 

iskoláskorúak segítése, a munkaképes korúak gazdasági tevékenységbe történő 

bekapcsolódása. A háború dinamikájának előre nem látható jellege miatt fel kell 

készülni, hogy a helyzet 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 kormánynak fel kell lépni a negatív sajtókommunikációval szemben. 

 Fontos feladat a társadalmasítás, az együttműködés intézményesítése. 

 A művészeti bojkott és a kialakult krízishelyzet kapcsán a fő probléma, hogy nincs 

diplomáciai szinten kommunikáció.  

 A társadalom aktivitását, érdeklődését fenn kell tartani.  

 A tanács adjon ki közleményt a civil és karitatív szervezetek munkájának 

elismeréséről és támogatásáról, melyben nagyra értékeli a határon túli 

segítségnyújtást, a civil, az egyházi és minden szervezet segítségét, mely azt mutatja, 

hogy széles összefogás valósul meg Magyarországon. 

 Az energiaválság felgyorsítja a zöld energiára történő váltást, a megújuló 

energiaforrások használatához erőművek fejlesztésére van szükség, hiszen 

alapvetően nem sok kisebb, hanem kevesebb nagyobb erőműre dolgozták ki az 

elektromos hálózatot. Nagyra értékelik az újabb támogatásokat, zöld beruházásokat. 
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 A szabályozást hozzá kell igazítani az adott helyzethez, különben az eddigi 

törekvések eredményei alig fognak megmutatkozni.  

 Az egyetemes közszolgáltatási rendszerben résztvevők, mint az önkormányzatok, 

kedvező helyzetben vannak, ugyanakkor a keletkező veszteségek pótlására egyelőre 

nincs szabály.  

 Az EU akadályokat állít a közvetlen költségtámogatás elé.  

 Lakossági oldalról számos támogatás vehető igénybe az alternatív 

energiahatékonyság kiépítésére, de nem megfelelők a fizikai adottságok, hiányoznak 

a megfelelő szabályozások. Az ingatlanok jelentős része ugyanis nem alkalmas az 

átalakításra. 

 A zöld átmenettel kapcsolatos lehetőségek nem voltak túl bőkezűek, szélesebb körű 

támogatásban 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. 

 

Az NGTT 2022. április 28-án, a 2022. év első plenáris ülésén az alábbi álláspontot 

fogalmazta meg:  

A Tanács mind a hat oldala, az Egyházi oldal, a Művészeti oldal, a Gazdaság képviselői oldal, 

a Civil oldal, a Munkavállalói oldal és a Tudomány képviselői oldal egyaránt nagyra értékeli a 

civil- és egyházi szervezetek humanitárius munkáját, mely során az Ukrajnából a háború 

következtében menekülők számára széleskörű segítséget nyújtanak.  

Az NGTT összes oldala egyhangúan kiáll a fenti szervezetek Magyarország Kormányával 

történő közös együttműködése mellett, ami a Magyarországon megvalósuló társadalmi 

elkötelezettség és szolidaritás kiváló példája.  

A Tanácsban képviselettel rendelkező szervezetek, intézmények és egyházak képviselői 

elismerik azt a támogató, segítő tevékenységet, amely hozzájárul a béke és biztonság 

megteremtéséhez és megőrzéséhez. 

 

III. 2. A II. plenáris ülés /2022. 09. 16./ főbb üzenetei  

1. A szakképzési rendszer, a felsőoktatás jelenlegi helyzete és fejlődési lehetőségei – Dr. 

Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár előadása 

Mind a két képzési rendszernek, a szakképzési és a felsőoktatási rendszernek is jelentős 

átalakítása valósult meg az elmúlt évek során. A szakképzés átalakítás kulcsa a 2018-ban a 

munkaerőpiaci illesztés racionalizálása alapján következett be. Új képzési struktúra alakult ki 

új ösztöndíjprogramokkal. Nemcsak mennyiségi, hanem minőségi átrendeződés is történik. 

Gazdasági átrendeződés várható, ezért rugalmasan reagáló és változtatható képzési rendszer 

szükséges, különösen fontossá vált a gazdasági-munkaerőpiaci válaszkészség valamint az 

átképzés biztosítása.  
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Az elmúlt év változásai: megjelent az okleveles technikusképzés, melyen keresztül a 

hallgatók már a duális képzés során be tudnak lépni a piacra. Érettségi után nem egyetemre 

kerül be a fiatal, de becsatlakozik a felsőoktatásba. Megjelent a kreatív technikum a 

könnyűiparban és a pedagógiai technikum. A 11-12. osztályos gyerekek esetében az 5. évben 

közös képzés valósul meg a felsőoktatási 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. Azzal, hogy támogatja a friss pályakezdőket, hogy 

minél előbb bekerüljenek a piaci körforgásba, a társadalmi felzárkóztatást is szem előtt tartja 

az ösztöndíjrendszer. Összegezve az átalakítás lényege a munkaerőpiaccal együttműködve a 

munkára való nevelés. 

 

2. Tájékoztató a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési tevékenységéről – Vörös-

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

előadása 

A cél megfelelő mennyiségben szakemberek képzése. A kamara szerepe összekötő szerep egy 

partneri együttműködésre. Erős vállalati háttérrel állnak a szakképzés mellé. 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. Az átalakítás esetében szükség van a 

vállalatok oldaláról visszacsatolásra. A kamara tevékenysége 4 csoportba osztható: 

előrejelzéses igényfelmérés, új célcsoportok bevonása, más aktív célcsoport átmozgatása, 

visszamérés és visszacsatolás. Kiemelt területek az ágazati készségtanácsok, a duális 

képzések kiépítése és a pályaorientáció. 

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

átalakításában segítettek, valamint a tananyagfejlesztésben és az állandó visszacsatolásban. 

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

képzésre csábítás.  

Pályaorientáció: szolgáltató társadalmi felelősségvállalás jegyében segítenek a 

pályaorientációban. 

Versenyek: fiatal szakemberek világversenyéhez csatlakozik a szakképzés.  

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

foglalkoztatási formák, generációváltás, soft skillek megjelenése, munkakörök megváltozása, 

ún. jokerszakmák létrehozása, optimális reagálás. Új szakképesítések jönnek létre, melyeket 

több szakmából gyúrnak össze.  

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

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

 

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

felelős helyettes államtitkár előadása 

 

Bevezetésre került a Klebersberg 2.0 átalakítás. A felsőoktatás új struktúrában, új rendszerben 

működik. A GDP 2%-át a felsőoktatásra irányítják. A változtatások a nemzeti szuverenitás, 
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gazdasági fejlődés céljai keretében történnek. Munkaerőpiaci szempontból a frissen végzettek 

hamar munkaerőpiac-relevánsan tudnak elhelyezkedni. 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. Cél, hogy a diplomások a diplomának megfelelően helyezkedjenek el. Az 

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

szerződésben a végzett hallgatók meghatározott aránya helyezkedjen el a szakmában.  

Csak ott történt modellválás, ahol az intézmények igényelték. Ezeket közfeladat ellátó 

közérdekű vagyonkezelési struktúrában hozták létre. Ehhez rendelik hozzá a 

vagyonfinanszírozást, vagyoni elemeket, amelyek közfeladatokat látnak el. Meg kell 

teremteni azt az intézményi mozgásteret, amely lehetővé teszi, hogy gyakorlati 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 munkaerőpiac között. Így kerül összhangba a felsőoktatási 

intézmények szakképzési tevékenysége a munkaerőpiac szükségleteivel. 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 (Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány) esetében közös 

gondolkodás útján történt meg. A mostani struktúraváltásnál szintén a piaci igényeket vették 

figyelembe. A művészeti felsőoktatásnál egyéni mércéket kellett felállítani, nem a megjelent 

cikkekkel lehet mérni az oktatás minőségét és az egyetem színvonalát, hanem egyéb 

mércékkel. Ezért egy egyéni rendszert kellett kialakítani, ami alkalmazkodik, igazodik az 

adott művészeti ághoz, más indikátorokkal érdemes dolgozni a művészet esetében. A 

modellváltás mellett bővülő finanszírozás valósul meg.  

 

 

Az ülésen az alábbi főbb észrevételek, javaslatok hangoztak el:  

 Javasolt egy, az energiaválságról szóló rendkívüli ülés összehívása, mely 

kiegészülhetne a mezőgazdasági aszály témájával. Indokolt egy közös álláspont 

kialakítása a szankciós politikával kapcsolatosan is. 

 Az egyházak oktatási rendszerében szak és szakképző intézményeket is 

működtetnek, amelyek nincsenek benne a duális képzésben, azonban saját 

költségvetési keretből biztosítják az eszközöket. Az egyházi oldal biztatja az állami 

szerveket, hogy segítsék az egyházi képzőintézményeket, hogy azok mielőbb 

csatlakozhassanak a duális képzéshez.  

 Fontos feladatnak tartják a hagyományos iskolarendszer élethez való adaptálását. 

 Szükségesnek ítélik az egész szakképzési rendszer átvilágítását.  

 A jogszabályok nehezen érthetők, értelmezési körét át kellene tekinteni. A 

pályafejlesztésekre pályázatok szükségesek, a költségvetési törvény lyukas. A 

szakképzési törvény több olyan költséget tartalmaz, melyet a költségvetési törvény 

nem biztosít. Nem szerepelnek a költségvetési finanszírozásban a technikumok. A 

többcélú nevelést ellátó intézmények esetében szintén anyagi rés és egyeztetési hiány 

figyelhető meg. A műhelyiskola szintén nem szerepel a költségvetési törvényben. 
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Fontos lenne, hogy a költségvetési törvény a mentorprogramokat is figyelembe 

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

a gimnáziumokra, mint a szakképzésekre, holott teljesen más az anyagigényük.  

 A Civil Oldal szeretne részt venni a finomhangolási folyamatban. 

 A munkaerőpiac és a közszféra átjárhatóságának megteremtése lenne szükséges, át 

kellene nézni a funkcionális és ágazati képzéseket, együtt kidolgozni az 

átjárhatóságot. 

 A Tanács végezzen monitorozási munkát gyakrabban, kövesse nyomon az 

eseményeket, térjen vissza az egyszer már megvitatott témákra. 

 Szükség lesz egy olyan vitára, amelynek következtében az NGTT egységes 

alapelvek szerint tud a művészethez való hozzáállásról beszélni. 

 A speciális kritériumrendszer elengedhetetlen a művészeti egyetemeken. 

Ugyanakkor minden állami fenntartásban lévő művészeti felsőoktatási egyetem 

estében  elengedhetetlen a megfelelő finanszírozás az állam részéről, továbbá 

elengedhetetlen hangsúlyozni a fenntartó kuratórium fontosságát is. 

 Sokkal több önismereti képzésre lenne szüksége a fiataloknak. A szülőknek, a 

pedagógusoknak és a társadalomnak van felelőssége abban, hogy megtalálja azt a 

területet, amiben a gyerek sikeres tud lenni. 

 A minimálbérről való tárgyalásról évek óta szó van, le van maradva a Tanács. 

Komplexen kellene működnie a Tanácsnak a minimálbérről való javaslatokkal 

kapcsolatban.  

 Arra van szükség, hogy kapcsolatokat, partnereket építsen ki az NGTT, ezért javasolt 

az EGSZB külpolitikai szekciójának meghívása a Tanács valamelyik ülésére. 

 Meg kell vizsgálni, hogyan lehetne a jogszabályok előzetes megtárgyalását  

elérhetőbbé tenni. 

 

III. 3. A III. plenáris ülés /2022. 10. 07./ főbb üzenetei  

1.Az energiaválság hatásai – kormányzati intézkedések és tervek – Dr. Nagy Ádám 

iparügyekért felelős helyettes államtitkár előadása 

 

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

nézőpontjából ismertette a magyar gazdaság teljesítményét. 

Az európai gazdasági körkép témakörén belül az előadó részletezte 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 formáról beszélt: 

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 

2. Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt 

kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás. A hitellel érintett energiahatékonysági 
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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 

minimális támogatásként veszi igénybe. 

 

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

élelmiszerárakra - Dr. Felkai Beáta Olga élelmiszerlánc felügyeletért felelős helyettes 

államtitkár előadása 

 

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. 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 szerepet 

betöltő gazdálkodók helyzetének stabilizálása kiemelt kormányzati cél.  

Az előadó ismertette a hazai élelmiszerinfláció fő okait és az infláció főbb hatásait. 

Az előadó tájékoztatást adott a jelenlegi fő szakpolitikai célokról is, valamint a jelenlegi és 

tervben lévő támogatások rendszeréről. 

Az előadó ismertette a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szakpolitikai célokat melyek a 

következőek: versenyképesség, jövedelmezőség, erőforrás-hatékonyság, magas hozzáadott 

érték előállítás, önellátottságra való törekvés, biztonságos, jó minőségű élelmiszer, hazai piac, 

exportképesség, nemzetközi szerep, magyar gyártói márkákra épülő exportösztönzés. 

 
 

Az ülésen az alábbi főbb észrevételek és javaslatok hangoztak el:  

 Meg kell vizsgálni, hogy az energiaválság okozta problémák hogyan orvosolhatóak a 

művészeti intézmények esetében, mivel az intézmények az energiaárak elszabadulása 

miatt nehéz helyzetbe kerültek. 

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

energia-hatékony feldolgozóipari cégekre vonatkozó támogatási csomagot, de nem 

szabad elfeledkezni a többi szektorról és a többi cégről sem.  

 Az ország élelmiszerellátási biztonságával is foglalkozni kellene. A válság a 

termelőket és a kereskedőket is érinti. Magyarországon a vidék és azon belül is a 

vidéken lévő kis és közepes méretű települések ellátását javarészben a magyar 
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tulajdonban lévő kereskedelmi vállalkozások végzik.  

 Nincs olyan szolgáltató, aki belátható határidőn belül egyeztetési időpontot tudna 

adni az ügyfeleknek decemberig hőszivattyú, napelem és a villanyóra felszerelésére. 

Nem tudnak árajánlatot 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.  

 A civil szervezetek energia beszerzése bizonytalan. 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. Milyen megoldást lehetne találni a kiszámíthatóság és fenntarthatóság 

biztosítására? 

 Javaslat, hogy ne csak ezen az egyetlen ülésen foglalkozzunk ezzel a kérdéssel.  

 Nem elég a versenyszférával 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.  

 A verseny-, és a közszféra együtt dolgozzon ki megfelelő megoldásokat. Ez nem 

pártpolitikai, hanem nemzeti érdek. A közszféra képviselői ne szoruljanak háttérbe. 

 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. Ha az EU-s pénzek felszabadulnak, a kormányzat mit kíván 

tenni a háztartások és az üzleti szektor energiahatékonyságának növelése érdekében? 

 A lakóházak szigetelése, a középületek szigetelése a közoktatási intézmények 

kórházak hőháztartási szigetelése meglehetősen sok tennivalót ad. Kérdés az, hogy a 

kormányzat milyen intézkedéseket tervez arra vonatkozóan, hogy az 

energiafelhasználás hatékonyságát javítani lehessen mind a háztartási szektorban, 

mind a közintézmények területén?  

 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 áremelkedést jelent, és az áram számlákat még nem kapták meg. Ez 

valószínűleg majd január elsejétől fogja csak érinteni a teljes szektort  

 Az energia modernizálás keretében lesz-e beruházási lehetőség, pl. a felsőoktatásban 

a hagyományos energiáknak a leváltására, mint például biomassza erőművek vagy 

kazánok beépítésével? Tehát mindenképpen szükséges lenne ezen a területen is a 

beavatkozás.  

 A vidékre nézve katasztrofális helyzetet okozott a száz éve nem látott mértékű 

aszály, valamint a háború hatásai. Az aszály súlyos következményekkel jár, ha 

érdemi intézkedés nem történik. A falusi turizmus, kisboltok, posták sorra zárnak be, 

kilátástalan helyzetbe kerülnek az ott élők, ott dolgozók. Támogatást csak a kisboltok 

kaphattak, a piacok például már nem és más sem. A vidék helyzetéről, a felzárkózás 
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érdekében tett intézkedésekről legyen önálló ülés. 

 Az oldalak alakítsák ki az álláspontjukat a felmerült kérdésekben és írják le, 

csatoljanak hozzá kérdéseket is. 

 Problémás a vidéki falvak helyzete, az aszály okozta kár miatt, valamint azért, mert 

az élelmiszeripar energiakitettsége sokkal nagyobb, mint más ágazatoké.  

 Fentiekre való tekintettel sürgős kormányzati beavatkozásra van szükség, mivel a 

termelők egy része már nem tudja finanszírozni a jövő évi tevékenységét. 

 

IV. 4. Az IV. plenáris ülés /2022. 11. 25./ főbb üzenetei  

1. 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 – Dr. 

Takács Péter egészségügyi államtitkár előadása 

 

Államtitkár úr 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.  

Ezt követően 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. 

Ezután 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  

Államtitkár úr ezt követően az alábbiakról ejtett szót:  védőoltások jelentősége, az átoltottság 

aránya, a COVID-19 járványügyi intézkedései, a védőoltás mellett a prevenciót támogató 

intézkedések, a táplálkozás-egészségügyi intézkedések, és a szűrővizsgálatok jelentősége, 

fajtái. 

Ezután 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 előadás végén szó volt még az 

Egészségfejlesztési Irodák létrehozásáról, annak céljairól, az Egészségügyi Szolgálati 

Jogviszonyról szóló 2020. évi C. tv. (Eszjtv.) hatásáról az egészségügyi dolgozók létszámára 

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

magánfinanszírozású ellátásban. 

 

Az energia- és az üzemanyagár emelkedés vállalkozói szektorra gyakorolt hatása – Dr. 

Parragh László NGTT Gazdaság Képviselői Oldal oldalelnökének előadása 
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Az előadó az előadása keretében összefüggéseiben ismertette az energia- és üzemanyagár- 

emelkedés vállalkozói szektorra gyakorolt hatását elemző tanulmányt, melyet a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság-és Vállalkozáskutató Intézet (MKIK GVI) és a 

PricewaterhouseCoopers cég munkatársai készítettek. A felmérés több mint 4000 vállalkozás 

véleményét tükrözi.  

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.  

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

növekedéséhez vezettek. Az EU az energiafogyasztása közel 60%-át importból fedezi, ennek 

közel 40%-a orosz eredetű. Hazai szinten további probléma a forintárfolyam romlása. A 

magyar energiaellátásban az orosz függőség az európai átlagnál kedvezőtlenebb feltételeket és 

jelentősebb energiaár-emelkedést okozott az elmúlt két évben.  

Ezt követően az előadó a hazai KKV szektor helyzetéről beszélt. A Kis és Középvállalkozási 

Szektor (KKV szektor) kulcsszerepet tölt be a hazai gazdaságban, de az energiaárak 

veszélyeztetik a működést. A hazai gazdaságstratégia egyik alapeleme a KKV-k 

versenyképességének az erősítése. A KKV-szektor támogatása a jelen nehéz gazdasági 

helyzetben is prioritás kell, hogy legyen. 

Az előadó ezután az Európai Bizottság három intézkedéscsomagjáról beszélt, melyet az 

energiaválság hatásainak csökkentésére vezettek be.  

Ezután oldalelnök úr ismertette, hogy a tanulmány elkészítését megalapozó adatgyűjtés két 

kvantitatív 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 

munkavállalók elbocsátására kényszerülhetnek. 

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

beruházásokkal reagálni a helyzetre. 

 Az elmúlt évben jellemző energiaárak tehát rövidtávon is súlyos hatásokkal járnak a 

hazai vállalatokra és munkavállalókra. 

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

beruházások elhalasztásával reagálnak. 

 Oldalelnök úr ezután ismertette a kutatás alapján a vállalkozások beavatkozási 

javaslatait: 

 Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program átalakítása,  

 Naperőművek létesítésének elősegítése,  

 Villamos energia és földgáz ÁFA-tartalmának csökkentése vagy az áfa-finanszírozás 

támogatása,  

 Állami beavatkozás az energiaszerződések piacán.  

Oldalelnök úr elmondta, hogy A KKV-k kritikusan nehéz helyzetének enyhítése érdekében 

kulcsfontosságú megtalálni azokat a költségvetési forrásokat, amelyek lehetővé teszik a 

negatív nemzetgazdasági hatások mérséklését.  

 

 

Az ülésen az alábbi főbb észrevételek és javaslatok hangoztak el:  

 

 Munkavállalói oldal: fontos feladatként jelölték meg az orvos és szakdolgozói 
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bérarány megtartását. A gazdasági és műszaki háttérdolgozók bérét is emelni kell. 

Külön üdvözölték az alapellátás fejlesztését, kiemelték a védőnők és a foglalkozás 

egészségügy szerepét.  

A magyar NGTT javasolja az EGSZB-nek hogy kezdeményezze, hogy térjünk vissza 

a szabályozott jogszabályi környezetbe mind az energia, mind az élelmiszer árak 

tekintetében. Egy társadalmi problémára is felhívták a figyelmet, a kis posták 

bezárása sok településen problémát jelent, mivel a szolgáltatásra igény van.  

Elhangzott, hogy az EGSZB külpolitikai szekcióját hívjuk meg Budapestre. 

 Kiemelték a megelőzés fontosságát. A betegállomány 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. 

 A Civil oldal szeretne egy időpontot kapni a társadalmasítás elősegítésének 

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

szeretnének hallani. 

 Egyszer egy évben tűzzék napirendre az EU-s intézményekkel való együttműködés 

tapasztalatait. 

 

V.. 5. Az V. plenáris ülés /2022. 12. 09./ főbb üzenetei  

1. „Konzultáció a 2023. évi minimálbérről és garantált bérminimumról – Dr. Balogh Szilvia 

foglalkoztatásért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár előadása 

 A minimálbér tárgyalások jogi hátterének ismertetése 

 A legutóbbi Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) 

megállapodások ismertetése 

 A minimálbér és garantált bérminimum emelése az utóbbi években és ennek hatásai 

 Folyamatban lévő VKF tárgyalások 

A jogi háttér tekintetében az előadó elmondta, hogy az elmúlt években kialakult és a 

továbbiakban is szokásos gyakorlat szerint a minimálbér és garantált bérminimum összegét a 

2016-os évtől eltekintve minden esetben egy évre határozta meg a kormányrendelet. A 2016-

os évben rendhagyó módon ez két évre került meghatározásra.  

A 2016. évi több éves bérmegállapodás, mely a gazdasági élet főbb szereplőivel való 

konzultációt követően alakult ki, jelentős eredményeket hozott. A szociális hozzájárulási adó 

mintegy 14%-kal csökkent, a szakképzési hozzájárulás megszűnt, a társasági adó 9%-ra 

csökkent.  

Az előadó a következőkben bemutatta 2010-2022. között a minimálbér és a garantált 

bérminimum összegének változását. Elmondta, hogy a 2022. évi megállapodás a minimálbért 

200.000 Ft-ban, (19.5%-os emelés) a garantált bérminimumot pedig 260.000 Ft-ban (18,7%os 

emelés) állapította meg, ezzel 2010 óta a minimálbér és a garantált bérminimum 172%-kal, 

valamint 190,5%-kal növekedett. Ezt követően ismertette a minimálbér és a garantált 

bérminimum vonatkozásában érintettek számának alakulását. A minimálbér vonatkozásában 

ez csökkenő tendenciát mutat, míg a garantált bérminimum esetén ingadozik. Ezt a VKF 

tárgyalások menetének ismertetése követte. A felek megtették javaslataikat, melyre a 

kormány reagált. A következő ülésen adatbekérések történtek a döntés előmozdítása 
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érdekében. Mind a Munkavállalói, mind a Munkáltatói oldali érdekképviseletek egyetértettek 

abban, hogy maradjon a két kategória, újabb kialakítását nem tartják indokoltnak. Cél továbbá 

a két kategória közötti arány fenntartása. A munkavállalói érdekképviseletek fontosnak tartják 

a bérek reálértékének megtartását, növelését. A kormány azon az állásponton van, hogy a 

bérek emelésének mértéke a szociális partnerek tárgyalásaként alakuljon ki, kizárólag a 

gazdasági folyamatok alapján. (infláció, gazdasági növekedés, munka termelékenysége, stb.) 

A kormány álláspontja szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben nincs lehetőség 

járulékcsökkentési támogatásra.  

 

2. A korai iskolaelhagyás csökkentésének lehetőségei – Urbán Ferenc Ábel, az Oktatási 

Hivatal Köznevelési elnökhelyettese előadása 

Az előadó elmondta, hogy ők alapvetően a közoktatás és felsőoktatás területén látnak el 

feladatokat, a szakképzési feladatok másik minisztériumhoz tartoznak. Európai szinten cél a 

korai iskolaelhagyás esélyének 10%-os arány alá való csökkentése. Itt jellemzően a 18-24 

éves korosztályról beszélünk, akik erre az életkorra nem szereztek középfokú végzettséget, 

így az esélyeik a gazdasági életbe való beilleszkedéshez jelentősen csökkentek. EU szinten a 

27 tagállam vonatkozásában ez 13,4%-ról 9,7%-ra tudott csökkenni. Magyarország egy 

szinten tartásról tud beszámolni. A lemorzsolódás mintegy 11,4-12% körül van. Jelentős 

szereppel bír egy új fogalom, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló fogalma, mely egy 

jogalkotási folyamat eredményeképpen 2016-ban került be a köznevelés rendszerébe. 

Kiemelte a jelzőrendszer felállításának fontosságát, azonban megjegyezte, hogy itt a 

köznevelési ágazat adatit tudja ismertetni. A legveszélyeztetettebbek az alacsonyabb 

fejlettségű járások. A tankerületekre fókuszálva kicsit magasabb számokkal találkozunk. 

Elmondta, hogy a tankötelezettség, óvodakötelezettség, valamint a magántanulói státusz 

kérdésköre az Oktatási Hivatalhoz (továbbiakban OH) került, növelve ezzel az eszköztárát. 

Kiemelten fontosnak tartotta, hogy 2015-től a szakmai szolgáltatási rész az OH-hoz került. Az 

OH szervrendszerében felállítottak egy országos rendszert az iskolai lemorzsolódással 

kapcsolatosan, oktatási központokat hoztak létre olyan kollégákkal, akik jelentős 

tapasztalatokkal bírnak a területen. 2018-2021 között komoly projekteket valósítottak meg e 

területen, gyermekvédelmi és szociális területekkel tudtak együttműködni. A projekt 

eredményeképpen a jogalkotásba is be tudtak csatornázódni. A feladat a szülők, a nevelők és 

a szakemberek együttes tevékenységét igényli. Mivel a roma származású gyerekek 

százalékosan többszörösen érintettek, így fontos a szülők motiválása is. Elmondta, hogy a 

Tankerületi Központok Tankerületi Tanácsokat hoztak létre. Ezekben a tanácsokban 

antiszegregációs munkacsoportok létrehozása vált szükségessé. Az Oktatási Hivatal saját 

programja keretében biztosít ezeknek az intézményeknek olyan módszertani keretrendszert, 

amely segíti az intézményeket, valamint ehhez komoly erőforrásokat is biztosít. Ezek a 

szervezetek az iskolai lemorzsolódás csökkentésében komoly szerepet vállalnak. Tájékoztatta 

a jelenlévőket arról is, hogy a korábbi években zajló helyzetelemzéseken túl az elmúlt két 

évben történtek olyan kormányzati beavatkozások, melyek nyomán már konkrét intézkedések 

valósultak meg, és amelyekhez komoly erőforrásokat is tudtak csoportosítani. 

 

Az ülésen az alábbi főbb észrevételek és javaslatok hangoztak el:  

 Nagyon nehéznek ítélik meg napjainkban a civil szektor helyzetét, hiszen a 

bevételtermelő képessége jóval kisebb, mint a versenyszférának, ezért fontos a 

szektor támogatása. Ezen egyenlőtlenségek kompenzálását kiemelkedően fontosnak 
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tartja a Tanács, hiszen a civil szféra hidat képez a közszféra és a versenyszféra 

között, ezért jelentősége kiemelkedő. 

 Elhangzott a munkavállalói oldal részéről egy korábbi javaslat, miszerint szükséges 

lenne egy Munkavállalói Támogatói Operatív Törzs létrehozására. Cél, hogy a 

társadalomban egy olyan társadalmi igazságosság jöjjön létre, amely garantálja 

bármely társadalmi csoporthoz tartozók megélhetését.  

 Szükségesnek tartják egy újabb kategória, a garantált diplomásbér bevezetését. 

Véleményük szerint amennyiben nem emeljük be ezt az újabb bérkategóriát, úgy 

nem ismerjük el kellőképpen a diplomás emberek tudását, valamint a felsőoktatásban 

tevékenykedők munkáját.  

 Fontosnak tartják azt is, hogy a minimálbérek kialakításában ne csak a versenyszféra 

szereplői vegyenek részt, hanem a közszféra is jelenjen meg. A munkavállalók 

támogatása szempontjából nemcsak a reálbérek értékének megtartása a cél, hanem a 

megélhetésük biztosítása is.  

 Javaslatként merült fel, hogy hozzuk össze a családpolitikát és a bérpolitikát egy 

Munkavállalói Támogatói Operatív Törzsbe. 

 A Tudomány képviselői oldal álláspontja, hogy a humánus szempontok előtérbe 

helyezése mellett figyelembe kell lenni arra is, hogy a bérfejlesztéssel keresletet 

növelünk és eltoljuk a gazdaság helyreállításának idejét, lassítjuk az infláció elleni 

küzdelmet. A döntésnél mindenképpen mérlegelni kell azt, hogy a hosszú távú 

eredmények elsőbbséget élvezzenek. Megoldásként javaslatot tett arra, hogy célszerű 

lenne különválasztani a minimálbér és a garantált bérminimum összegének 

növelését. Mivel a garantált bérminimum nagyobb réteget érint, és ők generálják a 

keresletet egy nagyobb bér esetén, így célszerű lenne ezt a bért kisebb mértékben 

növelni.  

 Sok embernek nincs meg a 8 általános iskolai végzettsége és ez nagyon komoly 

akadálya a társadalomba való beilleszkedésüknek, a munkaerőpiacra való 

belépésüknek. Van-e kormányzati törekvés arra, hogy már az általános iskolai 

lemorzsolódást is megakadályozzák? 

 Célként fogalmazódott meg az általános iskolákban az olvasási készségek 

fejlesztése, mivel az általános iskolában megszerezhető alapkészségek hiánya később 

nem pótolható. Ezt tetézi még a 16 éves korig tartó tankötelezettség. Probléma még 

az, hogy a szakképzés során a szociális és kulturális helyzetüknél, valamint 

hozzáállásuknál fogva hátrányos helyzetű diákokat nem foglalkoztatják a 

vállalkozások, ennek okán családi nyomásra kénytelenek jövedelemszerző 

tevékenységet folytatni. Hátrány még, hogy nem elég rugalmas a képzési szerkezet, 

valamint az ösztöndíj rendszer sem. A lemorzsolódás kezelése túlmutat az iskola 

felelősségén. Hosszú távú javaslatokra és megfelelő finanszírozásra van szükség.  

 Cél a hátrányos helyzetű gyermekek magas arányának csökkentése, a hiányos 

pedagógiai ismeretek pótlása, segítő szakemberek képzése, a szakképzés 

alulfinanszírozottságának megszüntetése, mértékének csökkentése, a diákok 

alacsony szövegértési és matematika tudásának növelése. 

 Problémaként merült fel, hogy a pedagógusok nem támogatják a centralizációt. A 

polgári engedetlenség kapcsán is teljes szereptévesztésben van a pedagógusok egy 

része. A jövő nemzedékéért való felelősségen kell lenni a hangsúlynak, azon, hogy a 

gyermekek megkapják azokat a valódi esélyeket, melyek nélkülözhetetlenek az 
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egészséges fejlődésükhöz.  

 Cél tehát az általános iskolai alapképzés javítása, valamint a karriertámogatás, a 

gyermekek készségeinek felismerésével megmutatni részükre azt az utat, ahol 

eredményeket érhetnek el. 

 A programokat azon területekre kellene fókuszálni, ahol nagyobb a lemorzsolódás, 

így a hatás is jobban érvényesülhetne. 

 Kérdésként merült fel, hogy nem lehetne-e az oktatás részére önálló minisztériumot 

létrehozni. Az oktatástól függ a jövő. Egy önálló minisztérium talán könnyebben szót 

tudna érteni egy ilyen nehéz helyzetben a pedagógusokkal is.  

 Hiányzik a családi háttér vizsgálata. A felelősség nem csak az iskolán, hanem a helyi 

környezeten is nyugszik. Egyházi intézmények esetében a helyi gyülekezetet is be 

lehetne vonni ezekbe a folyamatokba. Az önkormányzati intézmények ezekkel nem 

tudnak élni, nincs ráhatásuk.  

 Fontos feladat, hogy a gyermek teljes felmérése megtörténhessen, ugyanis egyedi 

tervek szükségesek, nem globálisak, mert csak azok vezetnek eredményre. 

 A közoktatás egy plusz téma keretében kapjon helyet a jövő évi munkatervben. 

 

Az NGTT 2022. december 09-én, a 2022. év utolsó plenáris ülésén az alábbi közleményt 

fogalmazta meg és fogadta el: 

  

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács álláspontja a jelenleg kialakult energiaválság 

kapcsán 

 

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács a jelenlegi nemzetközi – elsősorban Európát 

sújtó – gazdasági-költségvetési válság megoldása érdekében szükségesnek tartja az Európai 

Unió szankciós politikájának felülvizsgálatát, amely elengedhetetlen az energiaválság kiváltó 

okainak felszámolása és az infláció mérséklése érdekében. Egyúttal bízik benne, hogy 

Magyarország Kormánya – a 2020-ban kitört világjárványhoz hasonlóan – az idén jelentkezett 

európai energiaválság negatív hazai következményeit is hatásos kormányzati 

intézkedéscsomaggal fogja ellensúlyozni. A hosszú távú alkalmazkodás, az egyirányú 

energiafüggőség csökkentése érdekében egyidejűleg meg kell kezdeni a magyar energia-

beszerzés forrásainak diverzifikációját, illetve átfogó programot kell indítani az Európai 

Uniótól elérhető források maximális kihasználásával az átfogó nemzeti energiatakarékossági 

és a zöld átmenet felgyorsítását célzó programok révén. 

 

Az energiabiztonság terén véleménye szerint az alábbi feltételrendszerrel lehet reálisan 

számolni:  

Egyetért azzal, hogy a jelenlegi energiapiaci feszültségek feloldásának optimális módja az 

lenne, ha az ukrán-orosz konfliktus békekötéssel, de legalább tartós fegyverszünettel érne 

véget. Ez megszüntetné az oktalan vérontást, az ukrán települések és az infrastruktúrák elleni 

támadásokat, és lehetővé tenné a menekültek hazatérését valamint az energiához kapcsolódó 

szankciók kivezetését. 
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Véleménye szerint ennek azonban a legutóbbi fejlemények – négy ukrán megye annektálása 

és az orosz mozgósítás elrendelése, valamint az ukrán energetikai infrastruktúra támadása – 

miatt a közeli jövőben nincs reális esélye.  

Ugyanakkor az sem várható, hogy Oroszország feladja a gázszállítások terén ez idáig 

alkalmazott szállítási korlátozásait, sőt a Nemzetközi Energiaügynökség véleménye szerint a 

gázexport teljes felfüggesztése sem zárható ki. 

A kialakult helyzet rendkívül kedvezőtlenül érintette a magyar energiaellátást, ezen keresztül 

a magyar gazdaságot, és a lakosság mindennapi életét is. Régóta nem tapasztalt mértékűvé 

vált az infláció, ami két fontos létfeltétel, az energia és az élelmiszerek árnövekedésének 

következményeként csúcsosodott ki. A Tanács fel kívánja hívni a figyelmet a kedvezőtlen 

folyamatokra, és az Európai Unió szankciós politikájának a felülvizsgálatát és módosítását 

tartja szükségesnek, mivel ennek hatásai egyaránt érintik a magánembereket, a családokat, a 

vállalkozásokat, az önkormányzatokat és az állami intézményeket. Az emberek tele vannak 

bizonytalansággal. Ezekre kell megfelelő intézkedéseket találni, hiszen az egész társadalmat 

érintő problémáról van szó. 

A Tanács véleménye szerint ugyanakkor még a szankciók jelentős mérséklése esetén sem 

tűnik lehetségesnek a korábban Oroszországból beszerzett gázmennyiség szállítása.  

A Tanács fontosnak tartja, hogy a szankciókat úgy kellene kalibrálni, hogy következményként 

ne szűküljön lényegesen a rendelkezésre álló kőolaj- és földgáz mennyisége, ne emelkedjenek 

jelentősen az energiaárak. A szankciókat nem szabad kiterjeszteni azokra az Európai Unió 

által fenntarthatónak minősített nukleáris energiatermeléshez szükséges árukra és 

szolgáltatásokra, amelyek elfojtanák a már meglévő atomerőművek tartós működését, továbbá 

ellehetetlenítenék a fenntartható nukleáris energiatermelés növekedéséhez szükséges új 

reaktorok építését is. 

A szankciós politikai javasolt irányú újragondolása esetén is önáltatásnak tűnik annak a 

reménye, hogy kivezetésével a jelenlegi piaci gáz- és villamos energia árak azonnal 

megfeleződnének. Egyrészt azért, mert az energiaellátás terén korszakváltás szakaszában 

vagyunk. Másrészt azért, mert Oroszország ugyan tett arra utalásokat, hogy a szankciók 

megszüntetése esetén növelné az Európába irányuló gázszállításokat, de sem erre, sem az árak 

csökkentésére semmilyen kikényszeríthető ígéret és biztosíték sincs. 

Ezért abból lehet csak reálisan kiindulni, hogy Európa gázellátásában Oroszországnak a 

korábbi 40%-osról napjainkra 9%-osra csökkent részesedése fennmarad. Így elengedhetetlen 

új beszerzési források (pl. azerbajdzsáni, kazahsztáni és román) megnyílása, valamint a 

különböző összekötő gázvezetékek (pl. norvég-lengyel, a bolgár-görög és a spanyol-francia) 

megvalósítása. 

Az említett új lehetőségek azonban egyelőre nem tudják teljes mértékben pótolni a csökkenő 

orosz szállításokat. Ezért az előttünk álló hónapokban a piaci egyensúly működése elsősorban 

a téli időjárás alakulásának és a megtakarítási intézkedések sikerének a függvénye lesz, 

továbbá egyelőre a magas ár fennmaradásával kell számolni. 

Fentiek okán mindent meg kell tenni az Európai Tanács szeptember 30-án az energiaárak 

csökkentését célzó vészhelyzeti intézkedésekről hozott megállapodásának a végrehajtása, így 

különösen a magas energiaárak kezelését célzó tanácsi rendelet hazai átültetése, valamint a 

bruttó villamosenergia-fogyasztás önkéntes, 10%-os általános csökkentése, és a csúcsidőben 
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történő villamosenergia-fogyasztás kötelező 5%-os csökkentése érdekében, továbbá az 

energiafelhasználás ésszerűsítése érdekében. 

 

2022. 11. 08. napján 11.30 órakor összeült az NGTT TÁRSADALMASÍTÁST 

SEGÍTŐ MUNKACSOPORT  

Az ülés Helyszíne: 1054 Széchenyi utca 14. I. emeleti tárgyaló 

A munkacsoport részéről megjelent képviselők: 

Dr. Harmat Péter – Egyházi oldal 

 Cser Ágnes – Munkavállalói oldal 

 Gyenes Ádám – Civil oldal 

 Prof. Dr. Báger Gusztáv – Tudomány képviselői oldal 

            Majzik Nándor - Gazdaság Képviselői Oldal 

Az NGTT Titkársága részéről jelen voltak: 

Kisgyőri Roland osztályvezető 

Nagyné dr. Czifra Beáta 

Nemes Johanna 

Vince Mónika 

 

A tagok rövid bemutatkozását követően Dr. Cser Ágnes köszönetet mondott az oldalaknak 

azért, hogy támogatták a munkacsoport megalakulását, hiszen véleménye szerint mindig az 

adott társadalmi helyzetben kell megmutatni, hogy hogyan tudják segíteni a kormányzat 

munkáját annak érdekében, hogy akik itt élnek, jobban élhessenek. Olyan döntések 

meghozatalát kell elősegíteni, olyan munkakörnyezetet kell teremteni, ahol az emberek teljes 

életet tudnak élni. Az elmondottakhoz csatlakozott véleményével Prof. Dr. Báger Gusztáv is.  

A jelenlévők megállapították, hogy a Művészeti Oldal delegáltja nincs jelen, azonban 

jelezték, hogy a munkacsoport ülése nem követeli meg a teljes létszámmal való megjelenést.  

Felvázolták a jelenlegi ülés célját és feladatát, mely szerint egyrészt át kell tekinteni, hogy mit 

is jelent a munkacsoport számára ellátandó feladat, valamint meg kell határozni, hogy milyen 

konkrét lépést kell tennie a munkacsoportnak a következő összejövetelig.  

Rögzítették, hogy a munkacsoport egy, a Tanács által kijelölt feladattal ellátott szakértői 

csapat, és ezen feladatai ellátása körében célszerűnek tartják, hogy egy éven belül álljon elő 

valamilyen konkrét produktummal, javaslattal, melynek elfogadásáról a Tanács dönt. 

A társadalmasítás, mint fogalom egy folyamatot takar, amely azt mutatja meg, hogy hogyan 

tud mind közelebb kerülni a tanács munkája a társadalom egészéhez. Kérdés. hogy milyen 

csatornákon tud ez megvalósulni? Javasolták, hogy érdemes lenne áttanulmányozni az NGTT 

működésének alapjául szolgáló jogszabályt (2011 évi XCIII. törvény a Nemzeti Gazdasági és 

Társadalmi Tanácsról szóló tv.)  
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Felhívták a figyelmet az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a jogalkotásról 

szóló 2010. évi CXXX. törvény és a jogszabályok előkészítésében való társadalmi 

részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény módosításáról szóló 2022. évi XXX. törvényre, 

mely a társadalmi szervezetek számára szélesebb körű lehetőséget biztosít a 

jogszabályalkotásban való részvételre, mely része annak a 17 törvényből álló csomagnak, 

amelyet a kormány elfogadott és teljesíteni fog. 

Feladatként fogalmazódott meg a Tanács munkafolyamatának javítása, az állásfoglalások 

számának növelése, formájának célszerűsítése, a visszajelzések, visszacsatolások nyomon 

követése. Ennek egyik eszköze lenne a hasznosulási jelentés, mely minden év március 31-ig 

készül el. Új kezdeményezésként az egyes témák előadóitól célzottan a hozzájuk intézett 

kérdések, javaslatok vonatkozásában visszacsatolást kér be a titkárság. 

Megjelenési platformokként a közmédia és az NGTT honlap került megemlítésre. A sajtó felé 

történő nyilatkozattétel fontossága is megfogalmazódott, valamint a jogalkotásban való 

részvétel, melyre a 2022. évi XXX. törvény alapján válna lehetőség.  

A társadalmasítás elsődleges feladataként fogalmazódott meg az, hogy minél szélesebb 

körben ismertté tegyük azt a tevékenységet, amit az NGTT folytat. Javaslatként felmerült a 

kihelyezett NGTT ülés, mely megyeszékhelyeken kerülne megtartásra, és amelyek 

nyilvánosságot biztosítanának a civil társadalom képviselői számára. Felmerült, hogy nincs 

szükség az NGTT működési kereteit meghatározó jogszabály megújítására, újragondolására, 

hiszen mindent tartalmaz, amire a Tanácsnak szüksége van ahhoz, hogy elképzeléseit 

megvalósítsa. 

Véleményként fogalmazódott meg, hogy az NGTT működésében hatékony lenne, ha egységes 

véleményt tudna kialakítani, a problémákat azonban nem a Tanács fogja megoldani, arra 

nincs módja. Már az is hasznos volna, ha az országos közvéleménybe az kerülne ki a 

Tanácsról, hogy itt a társadalom oldalai politikamentesen, függetlenül ülnek le és alkotnak 

véleményt a társadalmat érintő főbb kérdésekről. Az emberek számára ez megnyugtató lenne. 

Ezt kellene kifelé kommunikálni még abban az esetben is, ha megegyezés híján zárul le a 

kommunikáció.  

A tagok egyhangú nyilatkozata alapján a Társadalmasítást Segítő Munkacsoport állandó 

elnöke Prof. Dr. Báger Gusztáv lett.  

A tagok két héten belül az ülésen elhangzott gondolatokról egy rövid tézisszerű anyag 

elkészítésében állapodtak meg. A tézisek leadási határidejének november 21.-ét jelölték ki. 

Megállapították, hogy a Tanácsnak olyanná kell válnia, hogy maga a Tanács legyen az üzenet. 

Az NGTT 2022. évi nemzetközi vonatkozású eseményei   

Az Association Internationale des Conseils Économiques et Sociaux et Institutions Similaires 

(AICESIS, International Association of Economic and Social Councils and Similar 

Institutions), vagyis a Gazdasági és Társadalmi Tanácsok és Hasonló Intézmények 

Nemzetközi Szervezete által megrendezésre kerülő találkozókon a 2022-es évben a Nemzeti 

Gazdasági és Társadalmi Tanács akkori soros elnöke, Prof. Dr. Báger Gusztáv és az NGTT 

titkárságáról Nemes Johanna titkársági referens vettek részt. Az egyik konferenciát június 27-

28-án tartották Athénban, míg a másikat december 1-2-én Belgrádban. A megjelenés célja az 
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országban megvalósuló szociális párbeszéd képviselete valamint más nemzetek tanácsaival 

történő kapcsolatépítés volt egy nemzetközi összehasonlítás elkészítése céljából.  

A konferenciák első napjain egy aktuális témáról esett szó, míg a második napokon az 

AICESIS közgyűlésén a magyar küldöttség megfigyelőként vett részt. 

Athénban a klímahelyzetről, Belgrádban a szerb szociális vállalkozásokról, a 

munkaminőségről és kereseti viszonyokról, valamint a munka és a munkakapcsolatok 

jövőjéről és a fenntartható munkaerő hiányáról esett szó.  

Professzor Dr. Báger Gusztáv mindkét konferencián előadóként szólalt fel. Figyelemfelkeltő 

előadásaiban a fenntarthatóságról beszélt. Kiemelte, hogy a történelmi tapasztalatok azt 

mutatják, hogy a sikeres konvergenciához, vagyis az egy irányba tartás, az egymáshoz történő 

felzárkózás kialakításához az extenzív gazdasági modell intenzívvé alakítása szükséges. Az 

egyensúly és a növekedés hosszú távú megőrzéséhez fenntarthatóságra és versenyképességre 

van szükség. Ezek a rövid távú egyensúly és növekedés hosszú távú megfelelői. Felvázolta a 

magyar gazdaság az elmúlt évtized során fejlődő területeit, melyek szükségesek a 

versenyképességhez. A sikeres konvergencia további reformokat és a versenyképesség teljes 

fordulatát követeli meg. Előadásában bemutatta a versenyképesség és a fenntarthatóság 6-6 

faktorát. A szempontok fele esetében az európai átlagnál jobban, az esetek másik felében 

rosszabbul teljesít Magyarország. Beszámolt a szerb és magyar területeken megjelenő hasonló 

problémákról és kihívásokról. A szerb munkaerőpiacra jellemző, hogy a képzett személyek 

nincsenek összhangban a piaci igényekkel, valamint komoly problémát jelent mindkét ország 

számára a képzett réteg kivándorlása, a fiatalok jobb munkalehetőségek reményében nyugatra 

távoznak. A két ország között erős bilaterális kapcsolat alakult ki. Magyarországon a 

munkanélküliségi ráta a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 3,8% míg Szerbiában ez a 

szám jóval magasabb, 8,9%. Az autógyártás és az élelmiszeripar a fő húzóága mindkét 

országnak. 

Szerb-magyar együttműködés 

A konferenciák során lehetőség adódott több szervezet megismerésére. A szerb Gazdasági és 

Társadalmi Tanács elnökével, főtitkárával és a Szakszervezetek vezetőjével folytatott 

beszélgetés célja a szerb-magyar kapcsolat elmélyítése és a magyar NGTT működésének 

bemutatása volt. Az eszmecsere következményeként egy együttműködés indult el a két 

szervezet között, információcserével és a munkamódszerek megosztásával. A magyar oldalról 

kiküldésre került egy együttműködési javaslat, melyre a szerb NGTT válaszolni fog. 

Nemzetközi felmérés 

Az athéni nemzetközi konferenciát követően a magyar NGTT Titkársága kérdőívet küldött 

körbe más országok tanácsainak. Hat ország válaszolta meg a kérdéseket, melyek a Tanács 

működésére, az ülések során felmerülő főbb témákra és a nyilvánosság előtti ismertségre 

fókuszáltak. A kitöltő országok: Szerbia, Csehország, Dél-Afrika, Bulgária, Jordánia, 

Írország. 

A válaszokból kiderül, bár különböző felépítésűek az egyes országokban a Tanácsok, vannak 

átfedések. A munkaadók és munkavállalók csoportjának képviselete minden esetben 

megjelenik, csakúgy, mint valamilyen formában a mindenkori kormány, tehát több esetben az 

eredeti tripartit fórum kerül kiegészítésre más oldalakkal. A Tanács szerepe szintén változó, 
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van, ahol törvényileg kötelezett bizonyos feladatok ellátására, míg más helyen csupán 

tanácsadói testületként működik. Minden országban megjelenő témák a világjárvány okozta 

nehézségek és kihívások megtárgyalása és több ország tanácsa foglalkozik a szintén 

világszintű klímakérdéssel. 

A tanácsok nemcsak hasonló témákkal dolgoznak, de azonos nehézségekkel is küzdenek. 

Társadalmi ismertségük csekély/közepes mértékű, javaslataik kevéssé nyernek meghallgatást. 

A kérdőív nem tért ki arra vonatkozóan, hogy ezen a szerepen szeretne-e változtatni a kitöltő 

ország, további kérdés vetődik fel, hogy melyik ország mit tesz a tanács népszerűsítése 

érdekében, egyáltalán célja-e a közismertség.  

Az NGTT Titkársága aktív, élő kapcsolatot ápol a különböző szervezetek titkárságaival.  

 

Az V. plenáris ülésen a Tanács elfogadta a 2023. évi munkatervét.  

1. Az országos kulturális-közművelődési intézményrendszer korszerűsége, 

hatékonysága és fenntarthatósága a Kulturális és Innovációs Minisztérium ágazati 

stratégiájában 

2. A közfoglalkoztatás és közmunka gazdasági hasznosulásának értékelése 

3. A hazai MKKV szektor állapota 

4. Konzultáció a 2016-2022. évi Nemzeti Munkavédelmi Stratégia megvalósulásáról, 

a 2023-2030. évi Nemzeti Munkavédelmi Stratégia tartalmáról. 

5. Energiaválság és élelmiszer energiahatékonyság – Az élelmiszerárak emelkedése és 

az élelmiszeripari tevékenységek alakulása ezekben az években 

6. A magyar agrárium helyzete 

7. Konzultáció a 2024. évi minimálbérről és garantált bérminimumról 

8. Az NGTT 2024. évi munkatervének elfogadása 

9. Az Európai Uniós Társszervek működése 

10. A köznevelési intézményrendszer korszerűsége és hatékonysága   

IV. Tagsági változások  

A Munkavállalói Oldalon belül az alábbi tagsági változások voltak:  

•  Dr. Kuti László helyett Dr. Antmann Katalin 

• Kordás László helyett Zlati Róbert  

A Művészeti Oldalon belül az alábbi tagsági változások voltak:  

 Váry Fábián László helyett Márkos Albert 
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A soros elnökséget az alábbi személyek látták el: 

 

2021. december 17. – 2022. június 16.-ig  Dr. Szendrei Róbert  Civil Oldal 

2022. június 17. – 2022. december 16. Prof. Dr. Báger Gusztáv Tudomány Képviselői Oldal 

2022. december 17.  - 2023. június16. Dr. Richly Gábor Művészeti Oldal 

 

A Munkavállalói oldal oldalelnökei a következő személyek voltak 2022-ben:  

 
2022. február 1. – 2022. április 30.  

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT)  

elnök: dr. Kuti László  

 

2022. május 1. – 2022. július 31.  

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA)  

elnök: dr. Mészáros Melinda  

 

2022. augusztus 1. – október 31.  

Hetedik Szövetség  

elnök: dr. Cser Ágnes  

 

2022. november 1. – 2023. január 31.  

Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ)  

elnök: Zlati Róbert 

 

V. Oldalelnökök és tagok 2022-ben  

  

Oldalak  Tagok  

Egyházi oldal  

Dr. Beran Ferenc (oldalelnök)  

Szücs Attila  

Bak Péter  

Paszternák Tamás  
  

Művészeti oldal  

Vashegyi György (oldalelnök)  

Dr. Richly Gábor  

Kiss János Antal  

Márkos Albert  
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Gazdaság képviselői oldal  

Dr. Parragh László (oldalelnök) 

 Bere Károly  

Dr. Zs. Szőke Zoltán 

Németh László  

Dr. Havas Jenő  

Nagy Tamás   

Wimmer István    

Perlusz László   

Süle Katalin  

Hack Angelika Lilien   

Majzik Nándor   

Neubauer Katalin  

Dr. Antalffy Gábor 

Dr. Homolya Róbert 

  

Civil oldal  

Dr. Szendrei Róbert 

Ditzendy Károly Arisztid  

Dr. Kecskés András  

Gyenes Ádám (oldalelnök)  

Dr. Szabó Csaba  
  

Munkavállalói oldal  

Doszpolyné dr. Mészáros Melinda   

Dr. Cser Ágnes     

Palkovics Imre   

Csóti Csaba  

Dr. Antmann Katalin 

Zlati Róbert  

(oldalelnök rotáció alapján lsd. fentebb) 

Tudomány képviselői oldal  

Dr. Rudas Tamás   

Dr. Halmai Péter  

Dr. Tonk Márton  

Dr. Borhy László  

Prof. Dr. Heidrich Balázs  

Prof. Dr. Báger Gusztáv (oldalelnök)  

 Dr. Terták Elemér  

 

  

A beszámolót összeállította: az NGTT Titkársága 

 

 Kelt: Budapest, 2023. március 23 
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