ALAPÍTVA 1906-ban

A TARTALOMBÓL
Legyünk harcra
készek!
A munkaadók számára történelmi lehetôségnek látszik,
hogy a Munka Törvénykönyvét az ô igényeiknek megfelelôen írják át. Ôk természetesen olyat szeretnének, amely
kevesebb kötelezettséget ró
rájuk, így tizenöt évvel a törvény megalkotása után most
elérkezettnek látják az idôt,
hogy számukra kedvezôbb
szabályozás lépjen hatályba.
Beszámolónk a 2. oldalon

XLIX. ÉVFOLYAM

2006. JÚNIUS

Találkozás

és párbeszéd

Szigorúbb szankciókat
A munkaügyi ellenôrzések
erôsítésének
fontosságát
visszaigazolta a törvény februárban hatályba lépett módosítása. Jelentôsen növelték
az Országos Munkabiztonsági
és Munkaügyi Fôfelügyelôség
(OMMF), vagyis az ellenôrzésre szakosodott szervezet létszámát, így gyakoribbá tehették a vizsgálatokat.
Írásunk a 6. oldalon

Erôsíteni
a szakszervezet
szerepét!
Minden ötödik másodpercben
megsérül egy munkavállaló,
és minden második órában
meghal egy uniós polgár munkavégzés közben – olvasható
az Európai Munkabiztonsági
Ügynökség honlapján. Magyarországon kissé javult a
helyzet, bár sok eset nem derül ki, hogy valakit munkahelyén ért baleset.
Összeállításunk a 12-13. oldalon

„A szakszervezetek nem fogadják el, ha a terhek nagyobb részét ismét a munkavállalókra kívánják majd hárítani. Fizessenek többet azok, akiknek több jut”. Ennyiben összegezhetô az
érdekképviseletek álláspontja azokkal a reformintézkedésekkel kapcsolatban, amelyeket Gyurcsány Ferenc ügyvezetô kijelölt miniszterelnök ismertetett a Magyar Szakszervezetek
Országos Szövetsége (MSZOSZ) kibôvített választmányi ülésén. „A kormány a jövôben is a gyengébbek, a kiszolgáltatottabbak oldalán fog állni, célja hogy ezt a kiszolgáltatottságot
tovább csökkentse” – ígérte erre a kormányfô.

Aktuális

Aktuális

A KORMÁNY

Csökkenjen
a munkavállalók
kiszolgáltatottsága!

a gyengébbek oldalán áll
„A szakszervezetek nem fogadják el, ha a terhek nagyobb részét ismét a munkavállalókra kívánják majd hárítani. Fizessenek többet
azok, akiknek több jut”. Ennyiben összegezhetô az érdekképviseletek álláspontja azokkal a reformintézkedésekkel kapcsolatban, amelyeket Gyurcsány Ferenc ügyvezetô kijelölt miniszterelnök ismertetett a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ)
kibôvített választmányi ülésén. „A kormány a jövôben is a gyengébbek, a kiszolgáltatottabbak oldalán fog állni, célja hogy ezt a kiszolgáltatottságot tovább csökkentse” – ígérte erre a kormányfô.

A 2006. június 1-én csütörtökön Budapesten, a vasasok Magdolna utcai székházában
rendezett eseményen persze Gyurcsány ennél
részletesebben tájékoztatta a szakszervezetek
képviselôit.
Az államháztartás jelenlegi állapota miatt
hozandó reformintézkedések nem önmagukért
valók, hanem egy hosszabb távú ország-fejlesztés, építkezés érdekében szükségesek – jelentette ki, hozzátéve, hogy a nagyobb takarékosság
szükséges, de nem elégséges a fejlesztési célok
megvalósításához. Ahhoz más is, több is kell.
Gyurcsány Ferenc kifejtette: a szociális partnerekkel kötött korábbi három megállapodás
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közül kettôt, tartani lehet. Ez a minimálbérre,
illetve a nyugdíjkorrekcióra vonatkozik. A
több éves adócsökkentési tervet azonban át
kell alakítani. A négy év egészében a takarékossági intézkedések célja az, hogy az állampolgárok jobban éljenek, csökkenjen a kiszolgáltatottság – hangsúlyozta Gyurcsány Ferenc.
Wittich Tamás, az MSZOSZ elnöke, reagálva a kijelölt miniszterelnök által mondottakra
kijelentette: a szakszervezetek nem fogadják
el, ha a terhek nagyobb részét ismét a munkavállalókra kívánják majd hárítani. „Fizessenek
többet azok, akiknek több jut” – mondta a
szakszervezeti vezetô.

Wittich Tamás leszögezte: azzal egyetértenek, hogy a több mint másfél évtizede esedékes reformok szükségesek az államigazgatásban, a közigazgatásban, az egészségügyben
vagy az oktatásban, de csakis akkor, ha ezzel
hatékonyabb, valóban szolgáltatóbb jellegû
közszolgáltatást vehetnek majd igénybe az
emberek. Szerinte ugyanis könnyebb megnyerni az állampolgárokat, még a takarékossági intézkedésekhez is, ha világos a cél, amit
el kell érni.
A szakszervezeteknek lényeges követelése
a minimálbér adómentessége, adókedvezménye, valamint az is, hogy a személyi jövedelem
adó és az áfa ne legyen egykulcsos, mert ez
nem a szegényebb embereket érdekeit szolgálná. Fontos a munkavállalók számára a természetbeni juttatások ügye.
Elvárják a kormánytól, hogy tovább csökkenjen a munkavállalók munkahelyi kiszolgáltatottsága, hogy ne lehessen következmények
nélkül szakszervezeti tisztségviselôket elbocsátani. Legyen alapkövetelmény a munkahelyeken a tisztességes, emberi hang. Szigorítsák
tovább az állami támogatások feltételeit – Wittich Tamás javasolta, megerôsítve azt az elképzelést, hogy csak azok a cégek juthassanak
hozzá a támogatásokhoz, amelyeknél van kollektív szerzôdés, illetve hajlandóak annak
megkötésére.
Gyurcsány Ferenc erre is reagálva elmondta, hogy ma már feltétele az állami támogatásoknak az, hogy egy cégnél rendben legyenek
a munkaügyi kapcsolatok. Példaként említett
egy nagy multinacionális céget, amely azért veszítette el több évre az állami támogatásokat,
mert bebizonyosodott, hogy nem tartotta be a
munkaügyi jogszabályokat.
Gyurcsány Ferenc felhívta a figyelmet arra
is, hogy a közös célok megvalósításához nem
csak a kormány, de az állampolgárok és a szakszervezetek megújulására is szükség van, mindenkinek rendelkeznie kell a változás készségével, képességével.
A kormány a jövôben is a gyengébbek, a kiszolgáltatottabbak oldalán fog állni, célja, hogy
ezt a kiszolgáltatottságot tovább csökkentse.
Az MSZOSZ-szel és tagszervezeteivel fennálló partnerség arról szól, hogy tisztességesen
tárgyalnak, sokszor vitáznak. Nem taktikai, a
választási szavazatok érdekében kötött
együttmûködési megállapodásról van szó, hanem hosszú távú stratégiai együttmûködésrôl –
hangsúlyozta Gyurcsány Ferenc

Gondolatok a kormányprogramból
REFORM A GAZDASÁGBAN

A köztársaság kormánya az állami újraelosztás mértékének érdemi mérséklésével, az államháztartási hiány leépítésével,
az államadósság finanszírozási béklyót jelentô szintjének fokozatos csökkentésével
megteremti a feltételeit annak, hogy a kormányzati ciklus végén megkezdôdhessen a
vállalkozások és a lakosság adóterheinek
érdemi mérséklése. Az egyensúly megteremtéséhez nem kérünk elviselhetetlen áldozatot az emberektôl.
REFORM AZ OKTATÁSBAN

Olyan oktatási rendszert akarunk, amelyik szülei anyagi helyzetétôl és születési
helyétôl függetlenül valamennyi gyermek
és fiatal számára megteremti a biztos megélhetést, keresett szakmát nyújtó tudás
megszerzésének esélyét, az újhoz való folyamatos alkalmazkodás képességét.
PIACKÉPES TUDÁST ADÓ SZAKKÉPZÉS

A szakképzés terén átfogó reform indult
a Szakiskolai Fejlesztési Program és a
Nemzeti Fejlesztési Terv szakképzési intézkedései keretében. A szakképzés modernizációjának célja, hogy a képzés szerkezete, a kibocsátott tanulók száma és felkészültsége minél jobban és rugalmasabban alkalmazkodjon a gazdaság, a munkaerôpiac igényeihez. Adjon piacképes tudást a tanulóknak és tegye ôket képessé
képzettségük állandó megújítására.
VERSENYKÉPES,
MINÔSÉGI FELSÔOKTATÁS

A Magyar Universitas Program elindította a szükséges reformokat. Az elkövetkezô
évek a felsôoktatási reform megvalósításának évei lesznek. A bolognai rendszerû képzés bevezetésével 2006 szeptemberétôl a teljes alapképzés új szakrendszer szerint indul.
ÚJ MAGYARORSZÁG PROGRAM –
A FEJLESZTÔ ÁLLAM

Hazánk az Európai Unió tagjaként a következô években történelmének legnagyobb fejlesztési programját valósíthatja
meg. Ha jól használjuk fel a forrásainkat,
akkor jelentôsen csökkenthetjük infrastrukturális hátrányunkat, kiaknázhatjuk
versenyképességi elônyeinket, növelhetjük
a foglalkoztatottak számát.
A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA
FEJLESZTÉSÉNEK FÔ ELEMEI:

– Bôvülô közúthálózat
– Megújuló, korszerû vasút
– Összhang a személyszállításban

TISZTÁBB ÉS EGÉSZSÉGESEBB
KÖRNYEZET

Fokozzuk környezetünk biztonságát.
Hazánkban a legnagyobb veszélyt az árvizek jelentik, ezért a védelmi rendszer fejlesztését meggyorsítjuk. A Tisza vidékén
élôk érdekében az új Vásárhelyi Terv keretében folytatjuk a töltéshálózat gyenge
pontjainak megerôsítését, a hullámtér rendezését, az árapasztó tározók létesítését.
INFORMATIKA – AZ „INTELLIGENS
INFRASTRUKTÚRA” FEJLESZTÉSE

Megteremtjük annak feltételeit, hogy
2010-ig minden településen elérhetô áron
hozzáférhetô legyen a szélessávú Internet.
FEJLÔDÔ MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK

Jelentôsen bôvítjük a vállalkozások számára elérhetô finanszírozási források összességét. A mikro-, kis- és középvállalkozások
hitelhez jutási esélyeinek minôségi növelése
érdekében megújítjuk és átalakítjuk a teljes
vállalkozásfinanszírozási rendszert.
INNOVÁCIÓ ÉS TUDOMÁNY

Célunk, hogy a magyar vállalkozók közül mind többen vegyenek részt a kutatófejlesztô munkahelyek létrehozásában, a
tudás ne maradjon az egyetemek és a kutatóintézetek falai között.
NÖVEKVÔ FOGLALKOZTATÁS –
TÖBB ÉS JOBB MUNKAHELY

Támogatni és ösztönözni fogjuk, hogy
döntôen a hazai vállalkozások megerôsödése, fejlôdése több százezer új munkahelyet hozzon létre, ami az elkövetkezô évek

struktúraváltása, az üzleti és állami szektorban is felgyorsuló munkahelyváltások,
munkahely megszûnések mellett is biztosítja a foglalkoztatottság mai alacsony
szintjének növekedését.
A kormány foglalkoztatáspolitikájának
központi eleme, hogy segítse, ösztönözze
az elhelyezkedést, az álláskeresést, segítsen a fejleszteni kívánó cégeknek, intézményeknek, hogy találjanak megfelelôen képzett, felkészült munkaerôt.
A PARTNERSÉG ÉS
A PÁRBESZÉD ERÔSÍTÉSE

A köztársaság kormánya nem hozott és a
jövôben sem hoz érdemi döntéseket, nem alkot kötelezô érvényû jogszabályokat a munkavállalók és munkaadók érdekképviseletei
bevonása nélkül, az ôket érintô kérdésekben.
A konzultációk a szociális partnerek között
továbbra rendszeresek és érdemiek lesznek.
IGAZSÁGOS CSALÁDTÁMOGATÁS –
KÜZDELEM A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN

A gyermekszegénység enyhítéséhez, a
családtámogatás rendszerén túl, lényegi változásokat kell elérnünk a szülôk foglalkoztatásában, a lakhatási feltételek javításában,
az oktatási esélykülönbségében, a hátrányos
helyzetû gyermekek felzárkóztatásában.
IGAZSÁGOS OTTHONTEREMTÉSI
TÁMOGATÁSOK

Az elkövetkezô évek legfontosabb feladatai, hogy igazságosabbá tegyük a lakástámogatások felhasználását, szélesítsük a
bérlakás piacot, javítsuk a lakásállomány
minôségét.

Munkaügyi tárca, erôs vezetôvel
Az új kormányban megmarad a munkaügyi tárca, ráadásul erôs vezetôvel, marad a minimálbér adómentessége és a
többkulcsos adórendszer, és a kormány
végigviszi az egészségügy átalakítását – jelentette ki Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, azon a május 23-án rendezett konzultáción, amelyen a kormányfô a munkavállalók képviselôivel, önkormányzati szövetségek vezetôivel, valamint szociálpolitikusokkal találkozott. Az eseményen
részt vett Kuncze Gábor, az SZDSZ elnöke, valamint Kiss Péter, a szocialista párt
elnökségének tagja, a munkaügyi tárca
várományosa. A konzultációk érdemi részét zárt ajtók mögött folytatták. Gyurcsány Ferenc a konzultáció elôtt azonban

elmondta, hogy a kormányzati ciklus elsô
másfél évében hozandó intézkedések a
hosszú távú állam- és ország-reform céljait, másrészt a költségvetési feszültségek
enyhítését, az egyensúly megteremtését
célozzák. Különösen figyelmet szentelnek
a nyugdíjasokra, a kisgyermeket nevelô
családokra, a fogyatékkal élôkre és a
munkanélküliekre.
A konzultáción a munka világát érintô
kérdések is szóba kerültek. Így például
Gyurcsány a találkozón azt ígérte, hogy
már a közeljövôben megkezdik a munka
törvénykönyvének szigorítását célzó módosító csomag kidolgozását. A cél a munkavállalókat és érdekképviselôiket érô
törvénysértések visszaszorítása.
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Napirenden

Napirenden

Legyünk harcra készek!
A VDSZ májusi elnökségi ülésén a legfontosabb téma volt, hogy a
szövetség miként foglaljon állást a Munka Törvénykönyvének
módosításával kapcsolatban. Ez a törvény ugyanis valamennyi
munkavállalóra vonatkozik, tartalmazza mindazokat a munkajogi
minimumokat, amelyek Magyarországon a munka világában élôk
mindennapjait szabályozzák. Ezért minden egyes paragrafusa,
bekezdése, cikkelye, sôt betûje fontos lehet.
megalkotása után most elérkezettnek látják az idôt, hogy számukra kedvezôbb
szabályozás lépjen hatályba. Ezzel szemben a munkavállalók és természetesen a
szakszervezetek érdeke az, hogy mind
több és erôsebb garanciát építsenek be a
törvénybe, hogy az tiszta helyzetet teremtsen és védje a dolgozók érdekeit. Paszternák György nem egyszerû szólamként
mondta: Legyünk harcra készek!

Az elnökség elôtt dr. Dénes Éva munkajogász foglalta össze azokat az észrevételeket, amelyeket mint szakember tett a
munkaanyaggal kapcsolatban. Elôtte
azonban – Paszternák György a VDSZ elnöke e téma fontosságát húzta alá, amikor
azt mondta: a munkaadók számára történelmi lehetôségnek látszik, hogy a Munka
Törvénykönyvét az ô igényeiknek megfelelôen írják át. Ôk természetesen olyat
szeretnének, amely kevesebb kötelezettséget ró rájuk, így tizenöt évvel a törvény
A törvény tervezett január 1-i hatályba
lépése elég szûkre szabott idôt engedélyez, hiszen addig minden fórumon keresztül kell vinni és még a hatályba lépés
elôtt ki kell hirdetni. Hosszú egyeztetések
és alkuk várhatóak. Dénes Éva a tervezettel kapcsolatban elmondta, hogy ez ha
nem is egy vadonatúj, mégis új MT. Számos ponton az 1992-es törvényhez nyúl
vissza és valójában csak irányokat jelöl ki.
Szerinte még a jogászok számára is csak
nehezen emészthetô, ráadásul elméleti síkon közelíti meg a munka világát, márpedig a szakszervezeteket sokkal inkább a
gyakorlat érdekli, vagyis az, hogy a mindennapok valóságát, a munkahelyek
konfliktusait miként tudja majd feloldani
a törvény, milyen válaszokat ad az élet
problémáira.
Éppen ezért a jogásznô egy olyan anyagot állított össze, amely rámutat a lényeges pontokra, így áttekinthetôbb és
„emészthetôbb” az anyag, amelyrôl véleményt kell alkotnia a szakszervezetnek.
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Alakul az új MT

Vélemények
és álláspontok

Elôterjesztés a Munka Törvénykönyve
módosítási koncepciójáról szóló munkaanyagról és javaslat aVDSZ álláspontjáról
Jelen elôterjesztés a VDSZ elnökségének
tájékoztatása és a munkavállalói érdekképviseleti munka jövôbeni felkészítése érdekében
összefoglalja a tárgybani kormányzati elôterjesztést, az erre érkezett munkáltatói és már
megismert munkavállalói érdekképviseleti oldalak álláspontját és javaslatot tesz a VDSZ
által képviselhetô álláspont kialakítására.

I.
Az Mt. módosítás fôbb irányai a kormányzati elôterjesztés szerint:
a) Az átfogó felülvizsgálat indokai és célja:
– a megváltozott foglalkoztatási szerkezetben a munkavállalók egyre nagyobb
számban kis- és középvállalkozásoknál
dolgoznak;
– a kismunkáltatók foglalkoztatási igényei
és képességei az új Mt-vel szemben a differenciált szabályozás követelményét állapítják meg, a nagyüzemi, gyári dolgozókra vonatkozó szabályok meghatározó része e körben alkalmazhatatlan;
– sajátos jogokkal és kötelezettségek megállapításával kell rendezni az ún. önálló,
illetôleg bizalmi munkakört betöltô
munkavállalók helyzetét;
– a szabályozás fô funkciójának továbbra
is a munkavállalók szociális és egészségi
védelmét kell tekinteni, különös figyelemmel a tisztességes bérre, az egyenlô
bánásmód biztosítására, a munka- és pihenôidôre, továbbá magának a munkaviszonynak a védelmére – a jogviszony
megszüntetését korlátozó szabályok
elôírásával;
– a munkáltatók piaci alkalmazkodó képességéhez – mint a foglalkoztatás stabilitásának egyik feltételéhez – szükséges
és a tevékenységre tekintettel indokolt
rugalmasság meghatározásához meg kell
állapítani az Mt. szabályaitól való eltérés
irányát, módját, korlátait és kizárását;
– a munkaügyi kapcsolatok országos kérdéseit külön törvényben indokolt rendezni, nem tartozna az Mt. kompetenciájába – az egyébként szervezeti összemosódást és funkcionális zavart is okozó –
szakszervezeti reprezentativitás és szerzôdéskötési képesség szabályozása, továbbá az üzemi tanáccsal és az üzemi
megállapodással összefüggô kodifikáció;
– a munkavállalói érdekképviseleti alapjogokon túl (pl. szervezkedés szabadsá-

Az elnökségi ülésen a munkajogász ismertetôje után többen is
hozzászóltak a tervezethez, hiszen a szakembereknek minden
részletre figyelemmel kellett lenniük, hogy megvitathassák a várhatóan még az idén a parlament elé kerülô anyagot. Ennek alapján
alakították ki a VDSZ véleményét.

§

ga, választott tisztségviselôk munkajogi
védelme) a szakszervezet mûködéséhez tartozó kérdések rendezése (pl.
munkaidô-kedvezmények) a kollektív
szerzôdésben történô megállapodással
indokolt;
– a törvénynek meg kell állapítania az ún.
szektorsemleges rendelkezéseket, amelyek valamennyi munkáltatónál, bármely
munkavégzés esetén érvényesülnek. Ezzel
szemben speciális szabályozást igényelnek
a bizalmas, illetve önálló munkakörök, a
munkaerô-kölcsönzés, a távmunkavégzés,
az alkalmi, rövid tartamú foglalkoztatás, a
részmunkaidôs, illetve határozott idejû alkalmazás, a diákmunka, a családi vállalkozások, a háztartási alkalmazottak;
– Az Mt.-nek pontosan meg kell határoznia az eltérést nem engedô rendelkezéseket. A felek megállapodása tekintetében a hatályos, relatíve diszpozitív jellegû szabályozás továbbra is érvényesül, azonban különösen a kollektív
szerzôdés hatálya alá nem tartozókra a
kodifikáció során biztosítani kell a megállapodási lehetôséget az egyéni munkaszerzôdésekben.
b.) Javaslatok jogintézmény változtatásra:
– munkaviszony fogalmának meghatározása, elhatárolandó az ún. színlelt, szabálytalan foglalkoztatásoktól;
– munkaviszony megszüntetés rendszerének felülvizsgálata, pl. határozott idejû
munkaviszonyok felmondási lehetôsége
rendkívüli esetben;
– felmondási idôk, felmondási tilalmak újragondolása;
– munkaidô-pihenôidôk részletes szabályai ágazati szintû jogszabályokban, megállapodásokban;
– munkavállalói kárfelelôsségi szabályozás
új alapokra helyezése;
– munkaügyi szakmai audit kötelezôvé
tétele;
– kötelezô felelôsségbiztosítás munkáltatói
részrôl, dolgozói kártalanítás céljából;
– munkaügyi vitában kötelezô egyeztetés
ismételt bevezetése;

– ún. panasz eljárás bevezetése.
A hatályba lépés javasolt idôpontja: 2008.
január 1.

II.

Az OÉT Munkajogi Bizottsága elsô körben megtárgyalta az Mt. módosítási koncepciót, amely mentén az alábbi álláspontok
hangzottak el:
Munkáltatói oldal véleménye:
– az Mt. jövôbeni szabályozása legyen
keretjellegû, adjon lehetôséget az eltérésekre;
– egyetértenek a munkaügyi kapcsolatok külön törvényben történô szabályozásával;
– az atipikus munkavégzésekre is ki kéne
terjednie a munkajogi szabályoknak;
– támogatják az eltérô foglalkoztatási csoportokra alkotandó speciális szabályozást, pl. mezôgazdaság, szolgáltatás, stb.
területén;
– semmi olyasmit nem kívánnak támogatni, ami a munkáltatónak többletköltségeket vagy többletfeladatot okoz.

SZAKSZERVEZETI
OLDALON ELHANGZOTT
VÉLEMÉNYEK:

– 2008. január 1-jei hatálybalépés bár nehéz, de indokolt határidôszabás;
– a munkavállalói jogok, a szakszervezeti
tisztségviselôk védelme, a fekete munka
visszaszorítása és a KSZ kötés ösztönzése hangsúlyos cél továbbra is;
– az ÜT nem válthatja ki a szakszervezeti
érdekképviseleti szerepet, ez diszfunkcionális mûködést jelent;
– a keretjellegû Mt-t nem támogatják, figyelemmel arra, hogy bár a foglalkoztatási gazdasági helyzet jelentôsen átalakult, a KSZ-ek nem terjedtek el;
– a munkaügyi audit intézményét támogatja, de tényleges hasznát a gyakorlat
dönti majd el;
– az új szabályozás megalkotásához kiegészítô elemzések is szükségesek lennének, így pl. adó, versenykérdések, a

költségvetési tervezés és gyakorlat, a pályázati kiírások gyakorlata, stb.;
– a munkaügyi bíráskodás szükséges, de
nem elégséges eszköze a konfliktusrendezésnek, alternatív megoldások bevezetését szorgalmazza, a közvetítést újra
kell gondolni.

VDSZ ÁLLÁSPONT
Támogasson a szövetség minden olyan
konkrét módosítási irányt:
– amely nem veszélyezteti a munkaviszonyban foglalkoztatottak elért pozícióit;
– amely alkalmas a fekete munka visszaszorítására;
– amely biztosítja a szakszervezetek számára a független, és partneri alapokon
álló érdekképviseleti munka zavartalan körülményeit, ugyanakkor élesebb
munkaügyi konfliktus esetén automatikus védelemben részesülnek a tisztségviselôk;
– amely EU konform megoldásokat átvéve, nem mellôzi a magyar munkajogi
„vívmányokat”, megoldásokat. (pl. felmondási védelem, tisztességes felmondási idô és végkielégítés az újrakezdéshez, gondoskodó típusú létszámleépítés
lehetôsége, stb.);
– az Mt.-ben rögzített munkavállalói garanciáktól való eltérés kivételes legyen
és nem helyi, hanem ágazati, országos
szintû megállapodásban legyen erre
csak mód, egy tisztességes alkuban kikötött megfelelô ellentételezés mellett.
A VDSZ nem ellenzi a speciális foglalkoztatási formák rugalmasabb szabályozási irányát, azonban az ún. kisfoglalkoztatókat is valamely KSZ hatálya alá való
tartozással az általánoshoz való közelítésre kell ösztönözni, különösen a bérek
és az életszínvonalat befolyásoló juttatások területén.
Ma igen nagy a szakadék ugyanis a tôkeerôs, ún. multi cégek bérezési és juttatási rendszerei, munkavégzési körülményei,
valamint a kisvállalkozások által biztosított jövedelmi és munkakörülményi viszonyok között.
A munkajog eszközével a lehetô legegyenlôbb feltételek biztosítása indokolt a
foglalkoztatás különbözô területein, az ágazati sajátosságok érvényre jutása mellett.

JAVASLAT:
A VDSZ kövesse nyomon az Mt. módosítás folyamatát, akként, hogy konkrét normaszöveg megismerését követôen alakítólag
juttassa érvényre álláspontját az OÉT munkavállalói oldalán, az MSZOSZ, illetve az
ASZSZ képviselôkön keresztül.
VDSZ, Országos Iroda
5
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Munka és emlékezés a Richternél

„A Richter Rt, VDSZ Gyógyszergyári Szakszervezetének
Bizalmi Testülete ünnepi ülésen emlékezett meg a VDSZ
megalakulásának 100. évfordulójáról. Posztós Endre SZB
titkár röviden felidézte az elmúlt 100 év eseményeit, majd a
Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség elôtt álló feladatokat ismertette. Ezt követôen a budapesti törzsgyár és a dorogi fióktelep fôbizalmijai vehették át a VDSZ centenáriumi
emlékérmét.

A testületi ülés munkával zárult, mivel részletesen megtárgyalták a Richter Rt. Kollektív Szerzôdésének 2006 évi módosítási javaslatait.” A testület döntött a központi ünnepség idôpontjáról,
amelyet június 14-én rendeznek a Kultúrházban, ahol a csaknem
150 meghívott, volt és jelenlegi szakszervezeti aktivista, nyugdíjas
és 40 évnél hosszabb szakszervezeti tagsággal rendelkezô munkatársunk veheti át majd az emlékérmet. A szórakozásról a Mandala Dalszínház és a richteres óvodások mûsora gondoskodik.

Ünnep és szórakozás az Alkaloidánál
A VDSZ fennállásának 100. évfordulója
alkalmából az Alkaloida Rt. Szakszervezeti Bizottsága május 12-én délután – mintegy 160 meghívott részvételével – ünnepélyes taggyûlését tartott, melyen meghívottként vett részt Paszternák György, a
VDSZ elnöke, Posztós Endre gyógyszeripari szakági elnök, Sulyok József Tiszavasvári város polgármestere és az ICN Magyarország Rt. vezetôi. Az ünnepség keretében hatvanan vehették át az ezüstözött
jubileumi érmét a VDSZ elnökétôl. Az ünnepséget a nyíregyházi Mandala Dalszín-

ház mûsora tette még színvonalasabbá.
Ezt követôen állófogadással egybekötött
zenés-táncos mulatság vette kezdetét.

A Vodafon Magyarország Rt és a VDSZ megállapodása alapján számított kedvezô percdíjak:

HAVIDÍJ
BESZÉLGETÉSI DÍJAK
hálózaton belül csúcsidôben
hálózaton belül csúcsidôn kívül
hálózaton kívül csúcsidôben
hálózaton kívül csúcsidôn kívül
SMS ( 20 db ingyenes )
Kékszám

NETTÓ
2000

BRUTTÓ
2400

17,3
8,6
25,9
17,3
17,3
8,6

20,76
10,32
31,08
20,76
20,76
10,32

Csúcsidô: Hétfô-Péntek 8.00-20.00
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Néhány órányi visszafiatalodás
Bár a 320 meghívott helyett
„mindössze” százötvenen vettek részt a minden évben esedékes, így már hagyományos
nyugdíjas találkozón, a szervezôknek mégsem lehetett oka
panaszra. Déri Károly a Nagytétényi Vegyipari Szakszervezet titkára elmondta, hogy az
AGRO-CHEMIE vezetése és
a szakszervezet jó együttmûködésének, valamint az egykori
anyacég, a Chinoin gondoskodásának köszönhetô, hogy már
a hatodik ilyen találkozót tudták megszervezni a cég nyugdíjasainak.
Közülük a legtöbben persze
még a Chinoin alkalmazottai
voltak, így jólesô érzés az
idôseknek, hogy az egykori

munkáltatójuk ma sem feledkezik meg róluk, akik fél életüket a cégnél töltötték, és lehetôséget teremt a találkozásra. Mert lehet a mûsor még oly
színes és színvonalas, az ilyen
találkozók lényege mégis a találkozás, a beszélgetés a régvagy közelmúlt eseményeinek, eseteinek felidézése. Néhány órányi „visszafiatalodás”
az emlékek segítségével, amelyeket éppen az ilyen alkalmak nem hagynak feledésbe
merülni.
Márpedig sokan vannak,
akiknek ez már több mint a
nyolcvanadik tavaszuk volt
életükben. Legalább huszonöt
olyan egykori dolgozó jött el,
akik eddig mind a hat találko-

zón részt vettek. Ôket és a többieket Farkas Bálint, Budai
Bea és Nagy Attila, az Operett
Színház mûvészei szórakoztatták, miközben szendvicset és
üdítôt fogyasztva lehetett emlékezni.
Déri Károly elmondta, hogy
nem csak a Chinoin Jóléti Alapítvány, valamint az ôszidô
Alapítvány, de a közvetlen

S z e r v e z z

munkatársaiból álló kis csapat
is sokat dolgozott azon, hogy ez
a hatodik alkalom is olyan jól
sikerüljön, mint az eddigiek.
Így bizonyára a nyugdíjasoknak jövôre is lesz kedve eljönni
a hagyományosan május utolsó
péntekén rendezett „bulira”,
amelybôl jövôre már a hetediket tartják a nagytétényhez
kötôdô nyugdíjasok.

t a g o t !

A VDSZ megalakulásának
100. évfordulója alkalmából
TAGSZERVEZÉSI AKCIÓT hirdetünk
2006. november 30-ig.
Mottó: „Aki nem szakszervezeti tag
ellensége önmagának” – 1906

A cél: szervezz minél több tagot
Az a szakszervezeti tagunk,
aki a legtöbb új tagot beszervezi,
szakágazatonként a VDSZ vállalati tagszervezetébe,
családi üdülést* kap
a VDSZ miskolc-tapolcai üdülôjébe.
A tagszervezés alakulásáról folyamatos
tájékoztatást adunk.
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*4 fôs család ingyenes szállása 4 napra 2 db 2 ágyas szobában,
gyerekek eseten pótággyal

VEGYIPARI DOLGOZÓ
Kiadja a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége
Felelôs kiadó: Paszternák György
Szerkeszti a szerkesztôbizottság
ISSN-0230-2934
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Aktuális

Aktuális
Erôsíteni kell
a szakszervezetek
szerepét

A bírságolás
nem jelent megoldást
Minden ötödik másodpercben megsérül egy munkavállaló, és
minden második órában meghal egy uniós polgár munkavégzés
közben – olvasható az Európai Munkabiztonsági Ügynökség honlapján. Magyarországon kissé javult a helyzet, bár sok eset nem
derül ki, hogy valakit munkahelyén ért baleset.

A munkabalesetek megelôzése érdekében
szervezett fórumot nemrégiben az Országos
Munkabiztonsági és Munkaügyi Fôfelügyelôség (OMMF). Papp István, a Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szövetség elnöke a téma új értelmezését tárta a
résztvevôk elé, amikor azt mondta: a munkavédelem a munkaszerzôdésnél kezdôdik. Ha
munkaviszony keretében foglalkoztatják a
munkavállalót, a kötelességein kívül jogok is
megilletik, bár errôl szerinte a hazai munkáltatók szívesen megfeledkeznek.
A munkavédelmi törvény szerint a dolgozó
megtagadhatja a munkát, ha biztos abban, hogy
a kapott feladat saját vagy mások biztonságát
veszélyezteti. Általános gyakorlat hogy a munkavállalók, még ha biztosak is a veszélyben,
nem mernek élni ezzel a jogukkal és ellentmondani munkáltatójuknak, mert féltik az állásukat
– vélekedtek a munkavállalók képviselôi. Az
OMMF adatai szerint tavaly csökkent a halálos
munkabalesetek száma, ami jórészt a gyakoribb és szigorúbb munkavédelmi ellenôrzéseknek tudható be. 2004-ben 160-an, 2005-ben viszont már „csak” 124-en vesztették életüket.
Általános tapasztalat az is, hogy nem csak a
munkáltatók, de a munkavállalók egy része
sem mindig törôdik a munkavédelmi szabá12

lyokkal. Tavaly az ellenôrzések során 19 600
munkaadóból 15 ezernél találtak valamilyen hiányosságot, több esetben jogsértést. Ez év elsô
három hónapjában majd’ ötezer munkáltatónál
jártak munkabiztonsági ellenôrök, és 92 százalékuknál találtak jogsértést. Az építôiparban
325 esetben több mint 115 millió forint, a feldolgozóiparban 184 alkalommal csaknem 53 mil-

lió, míg a mezôgazdaságban 17 jogsértés miatt
alig kevesebb mint 3 millió forint értékben
szabtak ki munkavédelmi bírságot. A kiemelt
ágazatokkal együtt összesen 205,7 millió forintba került a munkáltatóknak az elôírások betartásának és betartatásának elmulasztása. Több
mint 1500 esetben betiltották a vizsgált munkaeszközök használatát.
Mivel csak a szankcionálás nem jelent megnyugtató megoldást, ezért a szövetség próbálja erôsíteni az együttmûködést a munkavédelem civil szervezetekkel, segíti a cégeknél alkalmazott munkavédelmi képviselôk, szakemberek munkáját, képzését.
Jelenleg csak becsülni lehet, hogy hány
munkavállalót ér rendszeresen egészségkárosító hatás, de még a munkahelyi balesetek egy
jelentôs részére sem derül fény. A munkavállalók és sokszor az üzemorvosok sem merik
bejelenteni a baleseteket. A munkáltatók pedig nem érdekeltek abban, hogy kivizsgálják a
baleseteket, hiszen ha azok nyilvánosságra kerülnek, úgy fény derülhet más szabálytalanságokra is. Sok gondot jelent a feketemunka, hiszen ott a munkabiztonság feltételeinek minimumára sem számíthatnak a dolgozók. Nem
biztosítják a legelemibb védôeszközöket.
A szakemberek hangsúlyozták, hogy a
probléma megoldása érdekében erôsíteni kellene a szakszervezetek szerepét, hiszen a
munkavédelem egy olyan klasszikus érdekképviseleti terület, amely mind nagyobb feladatot ró a munkavállalók érdekeit képviselô
szervezetekre.

Többen halnak meg, mint háborúkban
A munkahelyi baleseteknek és a munkával összefüggô betegségeknek világszerte több áldozata van, mint a háborúknak: a Nemzetközi
Munkaügyi Szervezet (ILO) adatai szerint évente mintegy 350 ezer ember hal meg munkahelyi balesetekben, és többen sérülnek meg munkahelyi, mint közlekedési balesetben. A világban évente mintegy 270
millió munkabaleset történik, a legtöbb az építôiparban és a mezôgazdaságban. Ha a munkával összefüggô betegségek áldozatait is számba vesszük, akkor a munkavégzés közben minden évben több mint 2,2
millió ember (1,5 millió férfi és 750 ezer nô) veszti életét. (A nemek közötti különbség természetes, hiszen a veszélyes foglalkozásokban jóval nagyobb a férfiak aránya.)
Április 28-át több mint tíz éve, 1995-ben nyilvánította a Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége a munkahelyi balesetek nemzetközi gyásznapjává. Ez a nap munkavédelmi világnap, amikor világszerte megemlékeznek a rossz munkakörülmények áldozatairól. Magyarországon 1997-ben tartották meg elôször a gyásznapot.

Munkavédelmi helyzet
a VDSZ-nél

A VDSZ munkabaleseteinek elemzését januárban a tagszervezeteknek kiküldött és kitöltve
visszaérkezett adatlapok alapján végeztük.
A 2004-ben a kiküldött 115 kérdôívbôl augusztus 1-jéig 75 db-ot, 2005-ben 119 kiküldött
kérdôívbôl a megadott határidôig 50 db-ot,
2006-ban 98 kiküldött kérdôívbôl 2006. március
2-ig 36 darabot kaptunk vissza.

Az országos adatok az elmúlt években az alábbiak szerint alakultak:
2000-ben 27 214 balesetbôl 151,
2001-ben 25 536 balesetbôl 124,
2002-ben 25 284 balesetbôl 163,
2003-ban 25 745 balesetbôl 133,
2004-ben 23 872 balesetbôl 160 halálos kimenetelû volt.
Az országos adatok szerint 2004-ben a gumi- és mûanyag termékek gyártása során 687 munkabaleset történt és ebbôl 1 halálos; a
vegyi anyagok és termékek gyártása területén – amelybe a gyógyszeripar is tartozik – 373 munkabalesetet regisztráltak, ebbôl 5 halálost; a papír és papírtermékek gyártása területén 228 munkabaleset fordult elô.
Az országos adatokat az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fôfelügyelôség Munkabaleseti tájékoztatójából vettük.
A beküldött adatlapokra választ adók számadatait figyelembe
véve 2003-ban 31 027, 2004-ben 24 021, 2005-ben 23 759 munkavállalót tudtunk regisztrálni a VDSZ hatókörébe tartozó munkáltatóknál. Az 1000 fôre jutó balesetek száma 2002-ben 13,
2003-ban 19, 2004-ben 15, valamint 2005-ben 14 volt.
A VDSZ területén az összes munkabalesetek száma 2002-ben
614-re növekedett, 2003-ban 594-ra csökkent, 2004-ben 485, 2005ben 334 volt. A beküldött adatlapok alapján a csonkulásos esetek
száma 2003-ban 2, 2004-ben 1, 2005-ben nem volt. Halállal
végzôdô munkabalesetek: 2003-ban a szakágon kívüliek területén
1, (Balatoni Hajózási Rt), 2004-ben a vegyipar területén 2 (Tiszai
Vegyi Kombinát Rt., Henkel), 2005-ben a gumiipar területén 1
(Phoenix Rubber Gumiipari Kft.), gyógyszeriparnál 1 (ICN-Alkaloida Magyarország Rt) és egy a vegyiparban (Budapesti Vegyimûvek Rt.).
A sérült testrészre vonatkozó jelenleg ismert adatokat vizsgálva, az alábbi megállapításokat tehetjük. A VDSZ összes munka-

baleseténél megállapítható, hogy a csukló és kéz sérülései: 2003ban 39,9%; 2004-ben 34,7%; 2005-ben 29,6%; a boka és lábsérülések: 2003-ban 22,7%; 2004-ben 17,9%; 2005-ben 17,4%, a fej
sérülések: 2003-ban 9,3%; 2004-ben 11,1%; 2005-ben 13,2%; a
térd és lábszársérülések: 2003-ban 7,6%; 2004-ben 12,2%; 2005ben 12,3% volt.
A fenti adatokból látható a sérülések rangsora, amely az évek
múlásával nem nagyon változnak. A balesetek többsége általában a csukló és kéz sérülései, amelyek az anyagmozgatásból,
anyagkezelésbôl származnak: a vegyiparban 2004-ben 31,3%,
2005-ben 23,6%; a gyógyszeriparban 2004-ben 22,7%, 2005-ben
32,5% a papíriparban 2004-ben 10,9%, 2005-ben 30,8%, valamint a gumiiparban 2004-ben 10,2%, 2005-ben 34,8% volt. Az
alumíniumipar területén a csukló és kézsérülések megemelkedtek a 2004. évi 20,3%-ról 2005-ben 40,9%-ra.
Közlekedésbôl adódó boka és lábsérülések esetében a vegyiparban 2005-ben 19,7%-ról 9,1%-ra, a gyógyszeriparban;
2005-ben 33,3%-ról 21,3%-ra csökkent. A fej sérüléseknél a
vegyiparban; 2004-ben 31,7%, 2005-ben 40,8%; a gyógyszeriparban; 2004-ben 36,6%, 2005-ben 7,5%; gáziparban; 2004ben 12,2%, 2005-ben 17,4% volt. A térd- és lábszársérülések
az alábbiak szerint alakultak: a gyógyszeriparban; 2004-ben
44,4%-ról 13,8%-ra csökkent, a vegyiparban; 2004-ben 26,7%,
2005-ben 29,6% volt.
Az anyagmozgatásból eredô hát- és gerincsérülések 2004-ben
4,9%-ban fordultak elô, 2005-ben ez a szám 5,7%-ra, mellkas
sérülései 2005-ben 1,4%-ról 2,1%-ra nôtt. Csípô és comb sérülései; 2004-es 2,4%-ról 2005-ben 1,8%-ra csökkent.
A helyi szakszervezetek részérôl nagyobb odafigyelés, több
ellenôrzés szükséges a jogszabályok által adott jogosítványok
alapján, hogy a munkáltatók teljesítik-e, és a munkavállalók betartják-e az egészséges és biztonságos munkavégzés elôírásait a
VDSZ elnökségének 2005. évi ajánlása szerint. Ahol veszély lehet, ott tájékoztatni szükséges a veszélynek kitett személyeket
az elhárítás módjáról.
De elsôsorban a munkáltatóknak kell mindent megtenni annak érdekében, hogy a munkabalesetek és a foglakozási megbetegedések ne történjenek meg.

Munkabaleseti helyzet alakulása a VDSZ területén 2002–2005. évben
2006. március 02.-ig beküldött adatlapok alapján
Ágazat
Alumíniumipar
Gázipar
Gumiipar
Gyógyszeripar
Szakágon kívüliek
Vegyipar
Papíripar
Összesen

Munkabalesetek száma (fô)
2002
33
49
96
224
1
211
–
614

2003
42
41
69
153
7
184
98
594

2004
63
23
39
119
3
152
86
485

2005
44
34
23
80
0
114
39
334

2002
30
33
82
142
1
152
–
440

Munkabalesetek nemek szerint (fô)
Nôk
Férfiak
2003 2004 2005 2002 2003 2004
3
5
0
33
39
58
14
4
8
39
27
19
7
1
1
93
62
38
61
41
20
147
92
78
10
1
0
0
6
2
48
38
22
145
135
98
29
10
3
–
69
76
172
100
54
457
430
369

2005
44
26
22
60
0
92
36
280

Kiesett munkanapok
száma (nap)
2002 2003 2004 2005
1374 2321 1983 1939
1387
643
564 1083
2034 1512 1837 1359
4391 5876 3684 2853
12
465
27
0
5901 5787 5083 2257
– 2723
992
773
15099 19327 14170 10294
13

Ne morgolódj, mozgolódj !

Munka után

Befejezôdött Balatonszemesen a
tavaszi képzési-sorozat

Képzések
minden szinten

Amint kicsit tavasziasabbra fordult az idô, melegebben kezdett sütni
a nap, Balatonszemest ellepték tudásra szomjas tisztségviselôink. A
VDSZ üdülôjétôl két percre lévô újságosstand tulajdonosa is örömmel nyugtázta az eseményt, hiszen a csendes téli idôszak után, tagjaink megjelenése hozott számára is nagyobb nyüzsgést, forgalmat.
Március végén, mint arról már korábban
hírt adtunk a Vegyipari Dolgozóban, a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság szervezett
képzést az ágazati és vállalati szintû szociális
párbeszédrôl. A munkavállalói és a munkáltatói oldal képviselôi közösen, kötetlenebb formában keresték a hatékonyabb, eredményesebb megoldási lehetôségeket a továbblépésre.
Április elején a munkavédelmi képviselôk
vették birtokukba az intézményt, hogy a
„Munkavédelem és érdekképviselet” (a résztvevôk rövid beszámolója megjelent az EGIS
újságban) terén minél több hasznos ismerettel
felvértezve, felkészült partnerei lehessenek a
munkáltatóknak és eredményesen képviseljék
a munkavállalók érdekeit.
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Április 10-tôl a Nôtagozat által szervezett képzésen résztvevô nôtagjaink csivitelése verte fel a
Petôfi utca csendjét. Hiába hirdettük meg úgy a
képzést, hogy várjuk a férfi nem képviselôit is,
nem akadt egyetlen bátor jelentkezô sem, aki bemerészkedett volna annyi nô közé. Pedig a „család kontra munka, karrier” témakör köré szervezett program problémáira csak velük együtt lehet
segítséget, megoldást találni. Sok új információ,
érdekes, mindenkit aktivizáló tréningek, jóízû beszélgetések jellemezték a tanfolyamot. Sor került
a Nôtagozat korábbi delegáltjainak megerôsítésére, illetve, ahol szükségessé vált, új delegált kijelölésére és a tagozat régi-új vezetôjének a megválasztására is, miután mandátuma lejárt a múlt év
ôszén. Egyhangúlag újraválasztották Eper Juliannát, az alumíniumipari szakág delegáltját, így

VII. 6. szám 2006. június A 100 éves VDSZ Ifjúsági Tagozatának idôszakos kiadványa

Kormányprogram górcsô alatt

újabb öt évre ô vezeti a Nôtagozat munkáját és
képviseli e réteget a VDSZ elnökségében.
A következô héten, immár hagyományosan,
egy idôpontban került sor a Nyugdíjas, illetve az
Ifjúsági tagozat képzésére. A nyugdíjasok fiatalokat meghazudtoló lelkesedéssel, aktivitással vettek részt a munkában, tervezték a feladatokat,
elôadást hallgattak az egészségmegôrzésrôl, a pályázati lehetôségek útvesztôjében a nyugdíjas
klubok, egyesületek lehetôségeit firtatták az
Árindex elôadóitól.
De hol vannak a fiatalok! Sajnálatos módon
igen kevesen voltak, még a szakági delegáltak
köre sem volt teljes, nemhogy egyéb aktív, érdeklôdô fiatal tisztségviselô jött volna el erre a
képzésre. Fiatalok! Az ifjúsági tagozat a ti speciális érdekeitek képviseletére jött létre, várunk titeket, segítsétek munkánkat!
Májusban az új tisztségviselôk képzésére, illetve egy továbbképzésre került sor. Nagy örömünkre, az elmúlt évben lezajlott választások
után, sok új tisztségviselô jelentkezett, jött el a
számukra szervezett képzésre. Érdeklôdô, nyitott csapat ismerkedett a szakszervezeti munka
szerteágazó területeivel, illetve lelkesen vettek
részt a csoportmunkákban.
A továbbképzés témája a tagszervezés, szervezetépítés volt, és elsôsorban a résztvevôk aktivitására, részvételére épült. A sok helyzetgyakorlat, szituációs játék, a videófelvétel adta visszaellenôrzési lehetôség, remélhetôleg sok segítséget
nyújt tisztségviselôinknek abban a munkában,
amellyel minél több vegyiparban dolgozó munkavállalót szeretnénk meggyôzni arról, hogy saját
érdekében tagságával, részvételével erôsítse
szakszervezetünket.
A munka mellett természetesen lehetôség nyílott arra is, hogy a résztvevôk ismerkedjenek egymással, barátságok kötessenek, jókat beszélgessenek; este közös szalonnasütéssel tettük hangulatosabbá az együttlétet; sôt a bátrabbak a májusi napsütésben a Balaton vizét is kipróbálták. Az
oktatások hangulatát jól tükrözik a fényképek.
Az üdülôk most már a nyaralni, pihenni vágyó
tagjainkat várják, de ôsszel újra indítunk képzéseket, melyre szeretettel várjuk érdeklôdô tisztségviselôinket.

Úgy gondoltuk, hogy a beterjesztett kormányprogram fiatalokat érintô pontjait a MÁS-KOR hasábjain tesszük közkincsé, és a következô számunkban elemezzük.
A Kormány feladata, hogy elôsegítse a fiatalok társadalmi integrációját. Ennek érdekében alkotja meg a Nemzeti
Ifjúsági Programot, amely a tanulás, a munkavállalás, az otthonteremtés és a családalapítás területein egyenlô esélyeket
kíván teremteni a fiatalok számára a sikeres felnôtté váláshoz. A Kormány fejleszti a szabadidô hasznos eltöltéséhez
szükséges infrastrukturális feltételeket (ifjúsági klubok, közösségi terek, ifjúsági szálláshelyek, játszóterek, szabadtéri
sportlétesítmények), támogatja a helyi és országos ifjúsági
kezdeményezések megvalósítását – a Gyermek és Ifjúsági
Alapprogram, a regionális ifjúsági tanácsok és az Európai
Unió ifjúsági programja útján –, valamint programot indít
az egészség- és környezettudatos életmód népszerûsítése és
a demokratikus állampolgári attitûd fejlesztése érdekében.
Az ifjúság segítésével foglalkozó szakemberek és civil szervezetek munkájának támogatására létrehozzuk a Nemzeti
Ifjúsági Információs és Dokumentációs Adattárat: egy
olyan ifjúsági tudástárat, amely nemzetközi példák alapján
programok, kezdeményezések, szakemberek, szakirodalmak, kutatási eredmények on-line adatbázisát takarja. Támogatjuk az önkormányzatok, önkormányzati szövetségek
és régiók ifjúsági fejlesztéseit, és segítséget nyújtunk a fiatalok élethelyzetének javítását célzó helyi cselekvési tervek
elkészítéséhez. • A fiatalok tapasztalatszerzése és versenyképes tudásának fejlesztése érdekében bôvítjük a hazai és
nemzetközi önkéntes tevékenység lehetôségeit. A felsôoktatásban résztvevô nappali tagozatos hallgatók számára bevezetjük a diák munkavállalói könyvet, mellyel segíteni kívánjuk a gyakornoki munkavállalást és a diákok késôbbi elhelyezkedését. A Kormány támogatja a fiatalok tudatos
családtervezését. A meddôség, az abortuszok elkerülése, az
egészséges gyermekek születése érdekében szorgalmazza a
fiatalok egészségnevelését és támogatja azon kezdeményezéseket, melyek elôsegítik a fenti célok elérését.
2006-ban alapvetô és fontos lépéseket tettünk a gyermeket nevelô családok igazságosabb támogatása érdekében.
Megszüntettük azt a torz támogatási rendszert, amiben azok
kaptak több támogatást a közpénzekbôl, akiknek eleve
több jutott, és azok kaptak kevesebbet, akik nélkülöztek.
Ma több és igazságosabb a gyermekek támogatása, mint
volt korábban, mert végre a nehéz körülmények között élô
gyermekek is ugyanakkora támogatást kapnak a közös
kasszából, mint szerencsésebb sorsú társaik. Igazságosabb,
de még mindig nem igazságos. Nem igazságos, mert ma is
minden ötödik gyermek szegény családba születik és nélkülözések közepette nevelkedik.

Iskolarendszerünk ma még nem képes kiegyenlíteni
az otthonról hozott kulturális-szociális hátrányaikat, így
társaiknál jóval kisebb esélyük van arra, hogy a generációs láncot megtörve olyan tudást, jó szakmát szerezzenek, amelynek révén felnôve kitörhetnek a szegénység
csapdájából, tisztes megélhetést biztosítsanak önmaguk
és családjuk számára. A Gyermekszegénység Elleni
Nemzeti Programot 25 éves távlatban kívánjuk megvalósítani. A generációs program mellett azonban már az
elkövetkezô években is érdemi lépéseket kell tennünk
annak érdekében, hogy csökkenjen a reménytelen szegénységben élô gyermekek száma: munkalehetôséget
teremtsünk a szülôknek, a közös kasszából már ne csupán ugyanannyit, hanem többet kapjanak a nehéz körülmények között élô gyermekek, csökkenjen a kirekesztettségük, javuljanak esélyeik a tudás megszerzésére. A
gyermekszegénység enyhítéséhez a családtámogatás
rendszerén túl lényegi változásokat kell elérnünk a
szülôk foglalkoztatásában, a lakhatási feltételek javításában, az oktatási esélykülönbségek mérséklésében, a
hátrányos helyzetô gyermekek felzárkóztatásában. Ahhoz, hogy céljainkat megvalósítsuk, a Kormány erôfeszítésein túl, széleskörû társadalmi összefogásra is szükség
van, ezért kezdeményezni fogjuk társadalmi mozgalom
indítását a szegénységben élô gyermekek támogatására.
A gyermekszegénység leküzdését szolgáló közvetlen
feladatok mellett megkezdjük a szociális ellátás intézményi rendszerének átfogó korszerûsítését, mert a szegénység leküzdésében a támogatásokkal egyenrangú
szerepe van azoknak a szolgáltatásoknak, amelyek a segítségre szorulók számára elérhetô, hatékony, gondjaik
megoldásában személyre szabott segítséget nyújtanak
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A szegénység leküzdésének legfontosabb eszköze a munka. Célunk, hogy a szülôk munkajövedelmükbôl tudjanak
tisztességes megélhetést biztosítani gyermekeiknek. A foglalkoztatáspolitika célzott eszközeivel, a munkaerôpiaci és szociális intézmények nagyobb együttmûködésével elôsegítjük,
hogy az alacsony iskolai végzettségû szülôk számára is legyen
lehetôség a munkára: A Start-plusz, és a Start-extra programban adott célzott és jelentôs járulékkedvezmények
elsôsorban a hátrányos helyzetû térségekben, az alacsonyabb
iskolai végzettségû tartós munkanélküliek elhelyezkedését
fogja ösztönözni. Lehetôséget kívánunk teremteni arra, hogy
indokolt esetben a szociális segélyre rendelkezésre álló összegek egy részét is közhasznú munka megszervezésére lehessen
fordítani. A munkaügyi és a szociális intézmények közötti
szorosabb együttmûködéssel a szociális segélybôl élôk számára is érdemi álláskeresési szolgáltatást biztosítunk.
A gyermeket nevelô családok támogatásának növekedésén belül az elkövetkezô években elsôsorban a szegénységben élô gyermekek célzott támogatásait kívánjuk emelni. A
rászoruló gyermekek ingyenes étkeztetését kiterjesztjük az
általános iskola 5–8. osztályára is. Már idén nyáron biztosítjuk a gyermekek nyári étkezési lehetôségét a teljes tanítási
szünetben. Fokozatosan elérjük, hogy mind az óvodában,
mind az iskolában biztosítható legyen a gyermekek nyári
napközbeni ellátása. A szociális segélyezés új rendszerében
biztosítjuk, hogy lehetôség legyen a gyermekek után járó
rész természetbeni juttatásként történô biztosítására. A
pénzben és természetben nyújtott növekvô támogatások
mellett a legnagyobb gondokkal küzdô gyermekes családok
támogatására megújítjuk a gyermekjóléti szolgáltatásokat.
Kiterjesztjük a Biztos Kezdet programot, és utazó szolgáltatásokkal is csökkentjük a gyermekvédelmi intézményrendszer területi különbségeit.
Az otthoni hátrányok leküzdésének egyik legfontosabb
eszköze, hogy a hátrányos helyzetû gyermekeknek a mainál
nagyobb esélye legyen az étkezést, jó körülményeket és
fejlôdést biztosító egész napos gyermekintézményi-iskolai
ellátásra. Elsôsorban a kis- és hátrányos helyzetû településen
élôk gondjainak megoldására növeljük a családi napközik és
az integrált – bölcsôdei óvodai ellátást is nyújtó – gyermekintézményi férôhelyek számát. Ösztönözzük, hogy ahol ehhez
a feltételek megteremthetôk, az óvodák már két éves kortól
fogadjanak gyermekeket. A szülôk munkába állásának megkönnyítésére rugalmasabbá tesszük a gyermekintézmények
nyitvatartási idejét. Támogatjuk, hogy azokon a településeken legalább játszóház legyen, ahol nincs gyermekintézmény. Kiterjesztjük az iskolaotthonos – egész napos elfoglaltságot biztosító – oktatást az általános iskolákban.
Az elkövetkezô években érdemi változásokat akarunk
elindítani a szegénységben élôk lakhatási feltételeinek javításában, biztosítva, hogy a közpénzekbôl a lakástámogatásra
fordított összegek egyre nagyobb hányada jusson azokhoz,
akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Megújítjuk a lak16

bértámogatás jelenlegi rendszerét, hogy a rászorulók a mainál szélesebb körben vehessék igénybe. Felgyorsítjuk a telep-felszámolási programot. Az Új Magyarország program
részeként programot indítunk a hátrányos helyzetû családok
lakhatási feltételeinek biztosítására.
Korszerûsítjük az adósságkezelés és a kilakoltatás szabályait, hogy csökkenjen a gyermeket nevelô családok kiszolgáltatottsága. A lakásfenntartási költségek mérséklésére kialakítjuk az energiafogyasztás új, szociális támogatási rendszerét és kiterjesztjük a kártyás fogyasztásmérôket.
Ma a gyermekek születésükkor meglévô hátrányait az iskolarendszer nem, vagy csak kis hatékonysággal mérsékli.
Az elkövetkezô években a közoktatás modernizációjánál felsoroltak szerint határozott lépéseket teszünk annak érdekében, hogy az óvoda és az iskola érdemben tudja csökkenteni
a gyermekek otthonról hozott hátrányait, biztosítsa felzárkózásuk, képességeik kibontakoztatását, és szerencsésebb társaikkal azonos esélyt adjon a tudás, a jó szakma megszerzésére. A hátrányos helyzetû gyerekek integrációját támogató
képzési, intézményfejlesztési programokat indítunk. Továbbfejlesztjük az Útravaló ösztöndíjprogramot. A sajátos
nevelési igényû tanulók befogadását segítô speciális képzésekre pályázati támogatást nyújtunk. Fejlesztjük a szakiskolai programokat a lemorzsolódás csökkentése és a korszerû
szakmai képzés érdekében
Az elmúlt években lényegesen emelkedett az új lakások
száma, igazságosabbá vált a lakástámogatás rendszere, egyre
több fiatal és gyermeket nevelô család számára nyílt meg az
önálló otthonteremtés lehetôsége. Bár egyre nagyobb hányada kerül a támogatásoknak azokhoz, akiknek e nélkül
esélyük se volna az otthonteremtésre, még ma is a közös adóforintokból nyújtott támogatások nagyobb részét kapják korábban felvett hiteleik után olyanok, akiknek erre semmi
szüksége. Az elkövetkezô évek legfontosabb feladatai, hogy
igazságosabbá tegyük a lakástámogatások felhasználását,
szélesítsük a bérlakás piacot, javítsuk a lakásállomány
minôségét. A lakásfelújítás támogatásával javítjuk az életminôséget, növeljük a lakásállomány értékét és segítjük az
energiatakarékosságot. Bôvítjük, és a hagyományos építésû
lakásokra is kiterjesztjük a panel-felújítási programot, amely
évente legalább 60-70 ezer lakás megújítását teszi lehetôvé.
Támogatjuk a lakossági energiatakarékosság növelését célzó
lakáskorszerûsítést és a lakótelepek élhetôbbé tételét, városrészek rehabilitációját. A támogatási rendszer korszerûsítésével tovább kívánjuk javítani a fiatalok, az alacsonyabb jövedelmûek lakásvásárlásához nyújtott támogatásokat. A legális bérlakáspiac kialakulásának ösztönzésével reális lehetôséget teremtünk arra is, hogy egy család tulajdonszerzés
helyett a nagyobb mobilitást és kisebb terheket jelentô bérlakást válassza otthonának. A legális bérlakáspiac kialakulása a feltétele annak is, hogy a rászoruló családok számára a
tisztességes lakhatási feltételek megteremtéséhez egy korszerû lakbér támogatási rendszer nyújtson segítséget.

