
jegyzet
Mit várunk?
Mi a szerepe és a felelőssé-
ge ma egy civil szervezetnek? 
Meg tud-e felelni azoknak az 
elvárásoknak, amelyeket az 
öntudatában lassan, de egyre 
határozottabban éledező tömeg 
elvár a „vezérektől”. S kik ezek 
a vezérek? Milyen céllal, merre 
tartanak, s vállalható-e az esz-
me, amelyet képviselnek? Nem 
kis dilemma, miközben az idő 
sürget, valakinek – vagy vala-
kiknek – el kellene dönteni vég-
re, hogy képes-e, és hajlandó-e 
mutatni egy jobb utat az esetleg 
félrevezetett, lenézett, agyonsa-
nyargatott tömegnek. Kérdés 
azonban, hogy van-e már vala-
hol, valakinek a fejében olyan 
letisztult cél és jó irány, amely 
felé érdemes elindulni. A civil 
szervezetek vezérszónokai va-
jon tudják-e, hogy milyen sze-
repet akarnak vállalni, s kime-
rik-e mondani azt nyíltan. 
Október a demonstrációk hó-
napja volt, gyújtóhangú és ke-
vésbé lelkesítő beszédekkel ve-
zetett demonstrációk sokasága. 
Volt, aki civil szervezet vezető-
jeként nyíltan vállalta, politikai 
pályára kíván lépni, aki vele 
tart, az előbb-utóbb valamelyik 
új párt közelébe sodródik. Van-
nak szónokaink, akik még nem 
tudják – vagy nem beszélnek 
róla  –, hogy lelépnek-e a civil 
pályáról, mások viszont hatá-
rozottan állítják: eszük ágában 
sincs pártot alapítani.
Az emberek csalódtak a politi-
kában – ezt bátran kijelenthet-
jük –, azt a tolakodást, ami a 
pártok körül zajlik, már csak 
maguk a politikusok élvezik. 
Ahhoz, hogy egy új politikai 
szerveződés újra milliós töme-
get ragadjon  magával, nagyot 
kellene „villantani”. Lehet, 
hogy ebben az esetben is meg-
állja a helyét a mondás: cipész 
maradjon a kaptafánál…

A Magyar Posta leány-
vállalata, a Posta Palet-
ta nyerheti el a jogot a 

hidegétel-utalvány kibocsátá-
sára. A jelenlegi forgalmazók 
szerint a változás költségveté-
si hiányt okozhat. 

Amennyiben a parlament 
változtatás nélkül hagyja jóvá a 
2012. évi költségvetési törvény-
javaslat  béren felüli juttatások 
átalakítására vonatkozó pasz-
szusát, az állam határozhatná 
meg, mely társaságok állíthatják 

ki a hidegétel-utalványt. A Ma-
gyar Posta Zrt. idén tavasszal 
kimondottan utalvány-kibocsá-
tásra létrehozott leányvállalata, 
a Posta Paletta lehet a befutó. 
Lapinformációk szerint a javas-
lat elfogadása véget vethet a leg-
nagyobb utalványforgalmazók 
tevékenységének, mert így való-
színűsíthetően az államkassza 
söpörheti be az eddig jórészt 
multicégeknek járó hasznot. A 
nagyságrendet mutatja, hogy 
az évente csaknem 390 milli-
árd forintos piac fele a cafetéria 
szolgáltatás. A törvényjavaslat 
havi ötezer forintban maximali-

zálná a munkáltató által adható 
hidegétel-utalványokat, ezen fe-
lül csak az állam által szabott 
feltételek mellett kibocsátott 
Széchenyi Pihenőkártyát – a 
SZÉP-kártyát – adhatja alkal-
mazottjainak.

A hírre az Accor Service-t, 
a Le Chéque Déjeuner-t és a 
Sodexo Passt tömörítő Étkezési 
Utalvány Forgalmazó Egyesü-
let úgy reagált, hogy a változ-
tatások a számítások szerint 
20 milliárd forint költségvetési 
hiányt és 100 milliárd forint fo-
gyasztáscsökkenést hozhatnak.

(SzakSzervezetek.hu)

Összegyűlt az a 30 ezer 
forint, amire a tűzoltók 
gyűjtést indítottak el a 

D-Day október elején kezdő-
dött tüntetéssorozatán. A 
demonstrációkon résztvevők 
ötforintosokból dobták ösz-
sze az állítólagos kárt, amit a 
rendvédelmisek április 16-i bu-
dapesti tüntetésén okoztak a 
demonstrálók, azzal, hogy több 
tűzcsapot is kinyitottak. Az 
összegyűlt pénzt Árok Kornél, 
a Hivatásos Tűzoltók Független 
Szakszervezetének (HTFSZ) 
elnöke október 14-én vitte el 
a Fővárosi Vízművek Váci úti 
székházába. A rendőrség nyo-
mozást indított, és a víz meg-
semmisülése miatt többeket 
rongálással gyanúsított meg.

A Budapesti Rendőr-főka-
pitányság kérésére a Fővá-
rosi Vízművek Zrt. megpró-
bálta a kárt megállapítani. A 

Keszler Ferenc vezérigazga-
tó által jegyzett válasz sze-
rint a tűzcsapok nincsenek 
mérőórával felszerelve, azt 
sem tudják, mennyi víz folyt 
el, mégis elkönyveltek bruttó 
6500 forintos vízkárt. A levél 
még a tűzcsapok elzárása mi-
att „két fő kivizsgáló” 3 órás 
munkadíját is tartalmazza, 
ami a végösszeget megdob-
ta bruttó 21 ezer forinttal. 

Ez azért is érdekes, mert a 
tűzcsapokat valójában a rend-
őrök, vagy maguk a demonst-
rálók zárták el, meg azért is, 
mert olyan dolgozók óradíját 
számolták fel kárként, akik 
amúgy is munkában voltak, és 
a bérüket akkor is fizetni kell, 
ha éppen nem nyitogatják a 
tüntetők a tűzcsapokat – ma-
ximum a helyszínre jutás költ-
sége róható fel, ha egyáltalán 

indokolt a jelenlétük – olvas-
ható a lánglovagok.hu inter-
netes portálon. 

A pénztári befizetést kö-
vetően Keszler Ferenc elis-
merte, hogy nem a fővárosi 
vízművek munkatársai zárták 
el a tűzcsapokat, de jelen kel-
lett lenniük, felkészülve arra 
az esetre, ha a művelet még-
sem sikerülne. 

(MunkatárSunktól)
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A könyv szerkesztésére 
Karácsony Szilárd, a 
Vasutasok Szakszerve-

zetének volt alelnöke, az ezred-
fordulón megjelent Munka-lap 
című érdekvédelmi folyóirat 
szerkesztője vállalkozott. 

A szerző által alapított 
„Munka-lap” című érdekvédel-
mi folyóirat 2000 áprilisában 
jelent meg, s több mint három 
éven keresztül adott hírt a 
teljes magyar szakszerveze-
ti mozgalom törekvéseiről és 
eredményeiről. Munkakönyv 
címmel 2001-ben közreadott 
kötete azt taglalta, hogy a 
munkájukból élőknek milyen 
lehetőségeik vannak az érde-
keik érvényesítésére. A szerző 
főként az összefogás adta lehe-
tőségeket és a szakszervezeti 
taggá válás előnyeit és az ön-
ként vállalt közösségben való 
aktív részvétellel járó jogokat 
és kötelességeket járta körül. 
A mostani kiadvány, a „Szak-
könyv” kifejezetten a gyakorló 
és leendő tisztségviselőknek 
íródott – tudtuk meg a szerző-
től, aki úgy nyilatkozott: ami-
kor 1987-ben megválasztották 
alapszervezeti titkárnak, sem-
mit sem tudott arról, hogy 
mi a dolga egy szakszervezeti 
tisztségviselőnek. Lehetősé-
ge nyílt arra, hogy szervezett 
képzéseken sajátítsa el a leg-
fontosabb ismereteket. A rend-
szerváltás azonban a szakszer-
vezeti tisztségviselők képzési 

rendszerét elsorvasztotta, és 
máig nem sikerült újraélesz-
teni. „Az elmúlt több mint két 
évtized alatt megtanultam, 
hogy a tisztséget viselni nagy 
felelősség. Munkahelyek, csa-
ládok megélhetését biztosító 
bérezés, az életük minőségét 
és akár hosszát is befolyásoló 
megfelelő munkakörülmé-
nyek megteremtése múlik a 
tisztségviselőkön. Alapelvem, 
hogy a tisztséget vállalóknak 
jár a feladataik ellátásához 
szükséges tudás – fogalmazott 
a szerző, emlékeztetve arra, 
hogy a szakszervezeteket az 
egyénként kiszolgáltatott mun-
kavállalók hozták létre közös 
érdekeik egyesítésére.     

A Szak-könyv a működési 
szabályok részletezése után a 
testületi munka és az ehhez 
szükséges értekezletek megfe-
lelő előkészítéséhez, valamint 
lefolytatásához és a döntésho-
zatalhoz tartozó ismerteket 
tartalmazza. Az elmélet gya-
korlati alkalmazását a tiszt-
ségviselők megválasztására 
hivatott választói értekezleten 
keresztül ismerhetik meg az 
olvasók. Külön fejezetet szen-
telt a szerző a szervezetfejlesz-
tésre. A kötet olvasói legvégül 
a szerző segítségével az ér-
dekérvényesítés folyamatát és 
annak lépéseit, az érdemi tár-
gyalásokhoz vezető utat járják 
végig a kezdeményezéstől a 
megállapodásig.  (k. J. e.)

A szakszervezeti tisztségviselők 
munkájának segítése a célja 
a Szakszervezetek.hu kiadó 
gondozásában megjelent 

 Szak-könyv című kiadványnak. 

„a tisztséget viselőknek 
jár a szükséges tudás”

A Fővárosi Közgyűlés módosította 
korábbi határozatát, amely sze-
rint egy józsefvárosi, Salgótarjáni 

úti ingatlan lett volna az idei Fűtött utca 
program egyik helyszíne. Az új javaslat-
ban egy IX. kerületi ingatlan szerepel. A 
IX. kerületi Aszódi utcában lévő ingatlant 
Kocsis Máté VIII. kerületi polgármester – 
Pintért Sándor belügyminiszter támogatá-
sával – javasolta. Mindkét helyszín a MÁV 
tulajdonában áll, ezért az állami céggel a 
fővárosnak bérleti szerződést, illetve meg-
állapodást kell kötnie.

Kocsis Mátét nemrég nevezte ki a kor-
mány hajléktalanügyi biztosnak. A polgár-
mester azután kapta meg ezt a posztot, 
hogy kerületében háborút hirdetett az ut-
cán élőkkel szemben.

Bácskai János ferencvárosi polgármes-
ter, jelezte, nem zárkózik el attól, hogy a 
IX. kerületben hajléktalanellátó intézményt 

hozzanak létre, ám egy alkalmasabb ingat-
lant javasolt.

Bácskai egy Kén utcai, a IX. kerület tu-
lajdonában álló épületet ajánlott fel a célra, 
amely – mint mondta – korábban is haj-
léktalanszállóként működött. A közgyűlés 
azonban nem támogatta az alternatív hely-
színt. Az előterjesztésről a főpolgármester 
azt közölte, hogy a kerületek érthető okok-
ból gyakorlatilag labdáznak a probléma 
megoldásának a módozataival. Utalt arra 
is, hogy a mostani előterjesztés már az ötö-
dik vagy hatodik változat, ezért most már 
dönteni kell.

Iványi Gábor, az Oltalom Karitatív egye-
sület elnöke egy zártkörű tanácskozáson 
annak a gyanújának adott hangot, misze-
rint egyes kerületek éppen a hajléktalano-
kat akarják kiszorítani a hajléktalan ellá-
tásból. Ízléstelennek és gonosznak nevezte 
azt a kampányt, amely a hajléktalan ellátók 

lejáratására indult. A Fűtött utca program 
már működő szállóján száz férőhelyre két-
százötvenen jelentkeznek.  

(n. h. e.)

Az eredetileg tervezett VIII. kerületi helyszín helyett a IX. kerületben nyílik meg a 
főváros egyik új hajléktalanellátó intézménye, a nappali melegedőként is működő 

Fűtött utca program részeként. A kerületek labdáznak a probléma megoldásával.

a kerületek labdáznak a problémával

Ötforintosokból dobták össze az emberek azt a 30 ezer 
forintos kárt, amelyet állítólag a rendvédelmisek okoztak az 
április 16-i budapesti tüntetésen azzal, hogy több tűzcsapot 

is kinyitottak.  nem tudni, mennyi víz folyt el, ezért a kárt 
6500 forintban állapította meg a vízművek, de órabér 

gyanánt ennek a háromszorosát is kirótták a demonstráló 
szervezetre azért, mert a csapok elzárását két, egyébként 

is ügyeletben lévő vízművekes dolgozó felügyelte.

Összedobták az emberek a demonstráló tűzoltók okozta kárt

Ötforintosok 
dunsztosüvegekben

a változás kÖltségvetési hiányt eredményezhet

államosítják az utalványforgalmazást?
A béren felüli juttatások átalakításával 

jövő októbertől 
az állam határozhatná meg, 
mely társaságok állíthatják ki 

a hidegétel-utalványokat. 
a nagy nyertes a Magyar Posta zrt.

mégsem józsefvárosban lesz az új fűtÖtt utca

A vízért néhány ezret, a munkadíjért a háromszorosát fizettették velük

Legkésőbb 2013-ban megszűnik 
az egyszerűsített vállalkozói adó, 
az eva. A kormányfő azonban 
azt szorgalmazza, hogy már 
2012-ben se lehessen így adózni. 
A Fidesz-frakció puhítaná a 
kormányzati terveket. 
A tét 180 milliárd forint. 

félpályás 
letámadás
Kétezer autó,  száz helyszínen 
blokkolta az ország útjait 
november 4-én, hajnaltól 
másnap reggelig. A félpályás 
útlezárás része volt a 
szakszervezeti Akcióegység  
szeptember végén kezdődött 
D-Day akciójának.

9. oldal

Civilek a pályán
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a tüntetésektől hangos október leglátványo-
sabb rendezvénye a nem tetszik a rendszer 
című nagygyűlés  volt, amelyet az Egymillióan 
a sajtószabadságért nevű civil szervezet tar-
tott a fővárosban, október 23-án. tény, hogy 
egy időben, egy helyen ekkor volt a legtöbb 
ember együtt, ám országszerte számos hely-
színen, különféle okkal, különféle csoportok és 
szakszervezetek tüntettek, azonos célért : va-
lódi egyeztetést, demokratikus döntéshozást 
követeltek.  a „hangosak” mellett sokan a hát-

térben, keményen szervezték az egyéb meg-
mozdulásokat is, egyebek mellett a D-Day ak-
ciósorozat folytatását, az országos félpályás 
útlezárásokat.  az alig több mint egy hónapja 
alakult Magyar szolidaritás Mozgalom pedig 
mindezt együtt, vagyis szervezett, tüntetett 
és közben csendben építette bázisát, formálta 
a programját, s megteremtette az országos 
méretűvé nőtt mozgalom működésének alap-
vető feltételeit. 

nem lehet sztrájkolni?

megszűnik az eva 

Kolláth György alkotmányjogász: 

„A törvényhozó köteles biztosítani 
e jog gyakorlásának a feltételeit”
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nem tetszik a rendszer! 
Ezzel a szlogennel több 
tízezren tüntettek októ-

ber 23-án az Egymillióan a saj-
tószabadságért civil mozgalom 
szervezésében a fővárosi Szabad 
sajtó útján. A szervezők százezer 
résztvevőt vártak, valószínűleg 
nem voltak annyian, de az tény, 
hogy az Erzsébet híd pesti híd-
főjétől csaknem az Astoriáig hul-
lámzott a tömeg, hiszen ezúttal 
is több civil szerveződés csatlako-
zott a jelenlegi kormány intézke-
dései, arrogáns politizálása ellen 
tiltakozó megmozduláshoz. Ott 
voltak a Negyedik köztársaság 
(közismert nevén 4K!), a Magyar 
Szolidaritási Mozgalom, a Társa-
ság a Szabadságjogokért jogvédő 
szervezet (TASZ) és a Város min-

denkié elnevezésű tömörülés kép-
viselő is, akik közül többen szót 
is kaptak. (A Szolidaritás aktivis-
táinak népes tábora is ott volt az 
Erzsébet híd lábánál, két ügyve-
zetőjük, Árok Kornél és Kónya 
Péter azonban nem kapott szót.)

A moderátor szerepét ezúttal 
két neves művész, Csákányi Esz-
ter és Kulka János vállalta, nem 
titkolva elkötelezettségét a szer-
veződő civil mozgalmak mellett. 
Kulka a rendezvényen köszöntöt-
te azokat is, akik a Fidesz ünne-
pi gyűlésén szerettek volna részt 
venni, de az elmaradt, mert Or-
bán Viktor pártelnök-miniszter-
elnök az állami ünnepen Brüsz-
szelben tartózkodott.

A demonstráció fő szónokai 
ötvenhathoz hasonlították a 

megmozdulást, hiszen ezúttal 
is az a cél, hogy az emberek 
felemeljék a szavukat a demok-
rácia érdekében. Éles szavakkal 
ostorozták a kormányt. A 4K! 
vezetője, Istvánffy István első-
sorban azt hangsúlyozta, hogy 
Orván Viktor miniszterelnök 
elárulta ötvenhatot, lebontja a 
jogállamot, önkényuralmat épít, 
ezért szükség van az ellenzé-
ki erők összefogására. Dénes 
Balázs, a TASZ elnöke szerint 
meg lehet változtatni az általa 
„nem tetszik országnak” ne-
vezett rendszert, csak egy dol-
got kell szem előtt tartani, azt, 
hogy Magyarországon nem a 
kormánynak van országa, ha-
nem az országnak van kormá-
nya. Juhász Péter, a főszervező 

Egymillióan a sajtószabadságért 
szóvivője is kitért arra, hogy Or-
bán Viktor megdöntötte a rend-
szerváltás után megalakult Har-
madik Magyar Köztársaságot, 
hiszen a kormány korlátozta az 
Alkotmánybíróság jogkörét, ami 
szerinte a köztársaság lerombo-
lásához vezetett. „Ezért felada-
tul tűzzük ki, hogy a Harmadik 
Magyar Köztársaság bukása 
után megalapítjuk a negyedik 
köztársaságot” – buzdította a 
tömeget.

A kormányellenes tüntetők 
egyebek mellett tiltakoztak még 
az egykulcsos adórendszer ellen, 
mert az szerintük igazságtalan 
és a szegényeket sújtja. Tartha-
tatlannak mondták, hogy a lét-
biztonság után a jogbiztonság is 

megszűnt az országban. Kifogá-
solták, hogy ma Magyarországon 
korlátozzák a média működését, 
a közszolgálati szerkesztőségek 
elhallgatják a bíráló szavakat, 
nem adnak hírt a kormány in-
tézkedéseit megvitató fórumok-
ról, eseményekről.

A tüntetésen a negyedik köz-
társaság megalapítását sürget-
ték, s bejelentették, hogy kam-
pányt indítanak egy alternatív 
köztársasági elnök megválasz-
tása érdekében. A kampány a 
tervek szerint március 15-én 
zárul, a nemzeti ünnepre pedig 
egy újabb nagyszabású megmoz-
dulást szerveznek, amelyen jelké-
pesen beiktatják majd az ország 
alternatív államfőjét. Juhász Pé-
ter, a Milla szóvivője azt mondta: 

azért van szükség egy alternatív 
politikus réteg megteremtésére, 
mert a mostani garnitúra telje-
sen lejáratta magát. Ugyanakkor 
egy alternatív köztársasági elnök 
megválasztása csak szimbolikus 
lehet, hiszen jogi értelemben 
természetesen nem rendelkezik 
semmilyen hatalommal. A kam-
pány idején az Egymillióan a 
magyar sajtószabadságért Face-
book oldalán bárki jelölheti akár 
saját magát, illetve azt, akit al-
kalmasnak gondol az alternatív 
államfői posztra. Juhász meg-
erősítette: azt szeretnék, hogy 
teljesen új arcok kerüljenek be a 
politikai életbe, akik később akár 
vezető pozíciót is vállalhatnak a 
civil ellenállásban.

(k.J.e.)
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új arcokat keresnek
a politikai életbe

nem tetszik a rendszer
negyedik köztársaság megalapítására 
buzdítottak a szónokok az Egymillióan 

a sajtószabadságért elnevezésű, a 
Facebookon szerveződő mozgalom 

október 23-i tüntetésén. Bejelentették, 
hogy kampányt indítanak egy alternatív 

köztársasági elnök megválasztása 
érdekében. A demonstráción 

résztvevők transzparenseiken, 
felszólalásaikban is világossá tették, 

hogy elégedetlenek a jelenlegi 
rendszerrel, és céljuk a demokrácia, a 

jogállamiság visszaállítása.

K étezer autó összesen száz 
helyszínen blokkolta az 
ország útjait november 

4-én hajnaltól másnap reggelig. 
A félpályás útlezárás része volt 
a szakszervezeti Akcióegység  
szeptember végén, az új Mun-
ka törvénykönyve és az antide-
mokratikus törvényhozás ellen 
meghirdetett D-Day elnevezésű 
tiltakozó akciósorozatának. A 
programhoz száznál több szak-
szervezet és civil tömörülés 
csatlakozott, ha nem is rögtön 
a kezdettől. A későn ébredők 
között volt például a Liga Szak-
szervezetek is, amelynek veze-
tője a finisre szánta el magát, 
s november 4-ére ő is félpályás 
stop-ot hirdetett, figyelmen 
kívül hagyva, hogy az Akció-
egység demonstrációsorozata 
még ekkor is tartott. Ezért úgy 
tűnt – legalábbis a médiában 
-, mintha ezen a hétvégén a 
Liga önálló tiltakozásba kez-
dett volna. A végeredményt 
illetően természetesen mind-
egy, hogy némelyik szervezet 
milyen kacskaringós utat tett 
meg a végül együttesre sikere-
dett, nagy visszhangot kiváltott 
megmozdulásig. Ráadásul a 
„végeken”, az ország legtávolibb 
pontjain hajnaltól másnapig 
kint fagyoskodó önkéntesek 
egyáltalán nem foglalkoztak 
azzal, hogy ki, milyen zászló 
alatt didereg. Vidéken például 
– Ajkán, Makón, Miskolcon, 
Veszprémben, Székesfehérvá-
ron –,  VDSZ-esek és Ligások, 
vagy éppen a Magyar Szolida-
ritás Mozgalom tagjai a legna-
gyobb egyetértésben tüntettek 
a kormány öncélú döntéshozói 
gyakorlata ellen.  

Bár a szervezők, az Akció-
egység Operatív Törzsének 
tagjai úgy tervezték, november 
első hétvégéjén átmenetileg 
befejezik a látványos megmoz-
dulásokat, ám a vidéki váro-
sokban olyan méretű spontán 
szerveződés folyik, hogy már 
egyszerűen  nem lehet leállíta-
ni.  Az Akcióegység ezért úgy 
döntött, nagy erővel folytatja a 
tiltakozást.    
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Vidéki éhségsztrájk és több tüntetés 
előzte meg az új felsőoktatási törvény 
elleni budapesti demonstrációt, amelyet 

a Hallgatói Önkormányzatok országos Szö-
vetsége szervezett októberben. „Jogunk van 
egyetemre járni!”, „Volt egy álmom: diploma”, 
A röghöz kötés 300 éve kiment a divatból” – 
ilyen transzparensekkel vonultak fel a 
hallgatók a nemzeti Erőforrás mi-
nisztérium Szalay utcai épülete 
elé. A többezres tömeghez 
az európai hallgatókat tö-
mörítő ESU, a doktoran-
duszok és a rezidensek 
képviselői, több rektor 
és szakszervezeti ve-
zetők is csatlakoztak. A 
tüntetők Hoffmann Ró-
zsa oktatási államtitkár nevé-
re utalva rózsákkal jelentek meg.

A budapesti tüntetést több vidéki 
demonstráció és egy néhány napos éhség-
sztrájk is megelőzte. A szervezők szerint a 
megmozdulás célja, hogy olyan felsőoktatási 
törvény szülessen, amely „szakmai alapokon 

és kompromisszumokon nyugszik, s hosszú-
távon képes biztosítani a magyar felsőokta-
tás minőségét”. – A felsőoktatási törvény ter-
vezete vidékellenes, szociálisan érzéketlen, 
amelynek bevezetése Észak-magyarországon 
végzetes következményekkel járhat – mondta 
Gáspár marcell a miskolci Egyetemről, utalva 
a hallgatók által bújtatott tandíjnak nevezett 

önköltséges képzésre.
Bár a tüntetés meghirdetése óta 

közeledtek a kormány és a hallgatók 
elképzelései, még mindig sok a nyitott 
kérdés. A legfontosabb, hogy mennyi-

vel csökken az államilag finanszírozott 
helyek száma. A tervezet szerint 
emellett önköltséges és részben ön-

költséges férőhelyek lennének, de az 
nem derül ki, hogy az önköltséges 

képzéseken milyen 
nagyságrendű 
költségtérítést 

kellene fizetni.

(MunkatárSunktól)

„Jogunk van 
egyetemre járni!”

éhségsztrájk és rózsás tüntetés

tÖbb tízezren a milla-tüntetésen

negyedik kÖztársaság és alternatív államfő
ügyes!

útlezárás kitartókkal 
és későn ébredőkkel

félpályás 
letámadás 
prolongálva

E zrek tüntettek októberben 
az Elcoteq bezárása, s az 
elbocsátások ellen. Novo-

dárszky Béla, az Elcoteq Vasas 
Szakszervezetének vezetője újság-
íróknak azt mondta: a demonst-
ráció célja felhívni a figyelmet a 
dolgozók problémáira annak ér-
dekében, hogy másokat ne hagy-
janak úgy cserben, mint őket.  

Azt a helyet temetjük, amely az 
elmúlt 13 évben becslések szerint 
több mint 30 ezer család megél-
hetését biztosította. Az az érzé-
sünk, hogy mindenki elengedte a 

kezünket és magunkra hagytak 
bennünket. Egészen elképesztő, 
hogy egy ekkora multi cég csőd-
be tud jutni, és ezt mindenki vé-
gigszemléli, akár a városvezetés, 
akár a nagypolitika színteréről. 
Miközben azt halljuk, hogy ez-
rével teremtődnek majd munka-
helyek, arról mélyen hallgatnak, 
hogy közben ezrével szűnnek 
meg” – fogalmazott

Belegondoltatok már, hogy 
miből fogja eltartani magát 1500 
ember, hol lesz munkahelyük, mit 
tesznek a karácsonyfa alá? – tette 

fel a kérdést felszólalásában Ben-
ke Norbert, a Vasas Szakszerve-
zet dél-dunántúli ügyvivője. Az 
érdekvédelmi vezető azt feszeget-
te, miből fizetik majd az elküldött 
emberek a rezsit, miből etetik a 
gyerekeket.  Benke elmondta: az 
ország számos vállalata szolidá-
ris az Elcoteq dolgozóival, mivel 
tudják, hogy velük is bármikor 
megtörténhet az, ami a finn ille-
tőségű vállalat alkalmazottaival. 
A Vasas senkit nem hagy magá-
ra, mindenhol kiállunk az embe-
rekért – tette hozzá.

bezár az elcoteq

Másfélezer ember 
kerül utcára
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Az új Munka törvényköny-
vének a nyár derekán má-
ig tisztázatlan körülmé-

nyek között kiszivárogtatott 1.0 
verziója egészen szörnyű világot 
vetített előre. Abban még az sze-
repelt, hogy nő a törvényes heti 
munkaidő, nem lesz műszak-
pótlék, csökken a szabadság, 
megszűnik a védett mun-
kavállaló fogalma, s 
a munkaadónak 
i ndoko l n i a 

sem kell, ha kirúgnak valakit. 
Sok jóra a szakszervezetek sem 
számíthattak volna, mert a ter-
vezet az érdekképviseletek tiszt-
ségviselőinek fokozott munkajo-
gi védelmére egyetlen szót sem 
szentelt, s munkaidő-kedvez-
ményt sem ígért.

Ehhez képest az októberben 
a parlament elé ter-

jesztett, így már 
h ivata lo san 

nyi lvános-

ságra hozott harmadik változat 
– a 2.0-ás verziót csak az érdek-
képviseletekkel ismertették – ma-
ga a felüdülés. Más kérdés, hogy 
a munkavállalók közérzete ettől 
sem lesz feltétlenül jobb. Nyilván-
való ugyanis, hogy a kormány 
inkább a munkaadók pártján 
áll: azt az álláspontot képviseli, 
hogy a rugalmas foglalkoztatás 
feltételeinek megteremtése révén 
– értsd ezen azt, hogy adott eset-
ben a dolgozóktól könnyebben és 
olcsóbban lehet megszabadulni 
– új munkahelyeket lehet terem-
teni. Ami persze hazugság, mert 
gazdasági válság idején – és ne-
hezen lehetne tagadni, hogy most 

erről beszélhetünk – egyetlen 
vállalkozás sem alkalmaz 
új embereket attól, hogy 
az alkalmazottaktól egy-
szerűbben válhatnak majd 

meg. Recesszió esetén 
ugyanis a cégek leg-
inkább senkit nem 
vesznek fel.

kinek használ az új munka tÖrvénykÖnyve?

kÖnnyEbb l Esz kirúgni
A kormány álláspontja szerint a rugalmas foglalkoztatási 

szabályok révén új munkahelyek jöhetnek létre. A 
szakszervezetek viszont úgy vélik, ha a dolgozót könnyebb 
lesz kirúgni, attól még nem lesz több munkahely, viszont 

nagyobb lesz az emberek kiszolgáltatottsága.

A dolgozót
Így elég nehezen értelmezhe-

tő, hogy a kormány az új Munka 
törvénykönyvétől tulajdonképpen 
mit remél. Az viszont bizonyos, 
hogy az érdekképviseletek a leg-
utóbbi javaslatot is elutasítják. 
Egyebek mellett azért, mert 
az korlátozná a munkavállalók 
jogait. A jogellenesen kirúgott 
dolgozók a jelenlegihez képest 
lényegesen kisebb összegű kár-
térítésre számíthatnának, vétkes 
károkozás esetén viszont az al-
kalmazottaknak többet kellene 
fizetniük. Aki pedig pénzt kezel, 
azt az állás elnyerése érdekében 
kaució letételére köteleznék – és 
ez csak néhány a vitatott rendel-
kezések közül.

csÖkken a 
jÖvedelem
A szakszervezetek súlyos prob-
lémának tartják, hogy az új 
Munka törvénykönyve tervezet 
szerint jövőre kisebb lehet a jö-
vedelem, mert egyes bérpótlékok 
megszűnnek. Az éjszakai pótlék 
ugyan megmaradna, de azok, 
akik rendszeresen este hat után 
dolgoznak – ez például a keres-
kedelemben és az egészségügy-
ben is sokakat érint –, egyetlen 
fillért sem kapnának. Az is a ke-
resetek csökkenéséhez vezethet, 
hogy a jövőben a munkáltatóra 
bíznák, kifizeti-e a túlmunkát, 
vagy azt szabadidővel ellenté-
telezi. Ráadásul a munkaadó 
szinte tetszőleges időpontban, 
akár a következő esztendőben 
is kiadhatná a túlórákért járó 
szabadnapokat.

Az egyik legfájdalmasabb in-
tézkedés a kollektív jogok szűkíté-
se lehet. A szakszervezetek a vita-
tott munkáltatói intézkedés ellen 
nem jelenthetnének be kifogást, és 
csoportos létszámleépítés esetén 

sem az érdekképviseletekkel, ha-
nem az üzemi tanáccsal kellene 
a munkaadónak tárgyalnia. Ez 
egyértelműen a jelenlegi szakszer-
vezeti jogok csorbítását jelenti.

Ugyanakkor szinte megszűn-
ne az érdekképviseleti vezetők 
munkaidő-kedvezménye – az 
a tagok számától függetlenül a 
munkaidő tíz százaléka lenne 
–, és csak néhány vezető tiszt-
ségviselő számíthatna fokozott 
munkajogi védelemre. Ez utóbbi 
azt jelenti, hogy telephelyenként 
legfeljebb egy-négy fő tartoz-
hatna a kedvezményezetti kör-
be, s akkor is, ha a vállalkozás 
több ezer embert foglalkoztat. 
Ugyancsak a kollektív jogokat 
érinti, hogy vállalati kollektív 
szerződésekben a dolgozók hát-
rányára is eltérhetnének a Mun-
ka törvényköny vében lefektetett 
szabályoktól.

veszélyben a sze-
mélyiségi jog
Az érdekképviseletek kifogásol-
ják, hogy az új Mt.-ben korlátoz-
nák a munkavállalók személyiségi 
jogait, illetve véleménynyilvánítási 
szabadságát. A tervezet lehetővé 
tenné ugyanis, hogy a munkahe-
lyeket technikai eszközökkel ellen-
őrizzék, s erről csak tájékoztatni 
kellene az érintetteket, a beleegye-
zésükre nem lenne szükség. Ez 
az adatvédelmi biztos szerint sem 
túl szerencsés megoldás, mert ál-
láspontja szerint ilyen eszközöket 
kizárólag élet- és vagyonvédelmi 
célból lehetne alkalmazni. Ami 
meg a szólásszabadságot illeti, a 
dolgozónak a munkahelyén kí-
vül is ügyelnie kellene arra, hogy 
munkaadójáról ne mondjon sem-
mi rosszat. Ez igen érdekes hely-
zeteket teremtene például sztrájk 
esetén.

a döntéshozók 
becsapták 
az embereket

nem tudják, miről beszélnek

Felháborítónak és elfogadhatatlannak tartja 
Székely Tamás, a VDSZ elnöke a korhatár előtti nyugdíjak 

megszüntetését. A szakszervezeti vezető szerint 
ezzel a kormány becsapta az embereket. 

A kormány korábban arról beszélt, hogy ki-
zárólag a rendvédelmisek szolgálati nyug-
díját fogják megszüntetni, ennek ellenére 

a közelmúltban ismertté vált törvénytervezet 
az összes korengedményes és korkedvezmé-
nyes nyugdíjast érintené, azaz az ígértnél jó-
val szélesebb társadalmi réteget – mondta az 
Fn24-nek Székely Tamás, a magyar Vegyipari, 
Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók 
Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) elnöke.

Lázár János, a Fidesz frakcióvezetője ko-
rábban valóban kijelentette: az elmúlt években 
nyugdíjba vonult, az öregségi nyugdíjkorhatár 
alatti rendőrökre, tűzoltókra, pénzügyőrökre, 
határőrökre, büntetés-végrehajtási tisztekre 
vonatkoznak majd ezek a változások, a „bányá-
szokra, vegyészekre, zenészekre nem”. A javas-
latban azonban az szerepel, hogy az előrehozott 
öregségi nyugdíj, a csökkentett összegű előre-
hozott öregségi nyugdíj, a korkedvezményes 
nyugdíj, a bányásznyugdíj, a művésznyugdíj, a 
polgármesterek korhatár előtti öregségi nyug-
díja, az országgyűlési és európai parlamenti 
képviselők korhatár előtti öregségi nyugdíja, a 

korengedményes nyugdíj, valamint a fegyveres 
szervek és a magyar Honvédség hivatásos állo-
mányának szolgálati nyugdíját szüntetik meg.

Több következetlenség szerepel a szöveg-
ben, Székely Tamás szerint a javaslat „roham-
munka” eredménye lehet. Az elnök egy alapvető 
értelmezési problémára is felhívta a figyelmet: 
a döntéshozók valószínűleg nem tudják, mi a 
különbség a korengedményes és a korkedvez-
ményes nyugdíj között. A korkedvezményes 
nyugdíj azoknak jár, akik veszélyes és egész-
ségre ártalmas munkakörökben dolgoznak, és 
ide tartoznak többek között a fegyveres erők 
(katonaság, rendőrség) tagjai is, Székely Tamás 
azonban abban bízik, hogy a korengedményes 
nyugdíj megmaradhat, ugyanis annak a meg-
fizetése nem az államot „terheli”, a költségve-
téstől független foglalkoztatáspolitikai kérdés. 
A korengedményes nyugdíj lényege ugyanis az, 
hogy a munkaadók előre, egy összegben befi-
zetik azoknak a nyugdíjkorhatárhoz közeledő 
életkorú dolgozóknak a járadékát, akiket lét-
számleépítés vagy egyéb ok miatt kénytelenek 
lennének elküldeni.

nyugdíj 

a kormánynak 

tEtszik
A kormány határozott és eltökélt 

eredeti céljainak végrehajtásában, 
és fenn kívánja tartani az új mun-

ka törvénykönyvével kapcsolatos állás-
pontját – közölte a kormányszóvivő egy 
budapesti sajtótájékoztatón. Giró-Szász 
András azt mondta: az új munka tör-
vénykönyve a munkahelyek megtartása 
és újak teremtése mellett teszi le a vok-
sát. Véleménye szerint „sokkal inkább a 
szakszervezetek, mint szervezetek tilta-
koznak” az új törvénykönyv ellen, és nem 
a munkavállalók problémájáról van szó.

mind az európai viszonyokra, mind a magyarországi gaz-
dasági-társadalmi viszonyokra tekintettel a kormány min-
denképpen fenn kívánja tartani a munka törvénykönyvével 
kapcsolatos álláspontját, mert álláspontja szerint a jelenleg 
még hatályos jogszabály ugyan védte a munkahelyeket, de 
nehézségeket gördített új munkahelyek teremtése elé – kö-
zölte a szóvivő újságírói kérdésre válaszolva.

nem lehet
sztrájkolni?
A sztrájktörvény tavaly decemberben – minden egyez-

tetés nélkül elfogadott – módosítása gyakorlatilag 
ellehetetleníti a munkabeszüntetést a közszolgáltatá-

sokat nyújtó cégeknél – ez derült ki a tavasszal, amikor a 
mozdonyvezetők, a buszsofőrök, de még a paksi atomerőmű 
alkalmazottjai is leálltak volna pár órára. 
A figyelmeztető sztrájkokból azonban 
nem lett semmi, mert az új szabályo-
zás szerint az elégséges szolgáltatásról 
a feleknek – tehát a munkavállalói és a 
munkaadói oldal képviselőinek – előzete-
sen meg kellett volna állapodniuk, ám az 
egyezkedés sehol nem járt sikerrel. Így a 
munkaügyi bíróságokra maradt a döntés, 
ám érdemi döntés egyetlen ügyben sem 
született, mert egyértelműen húzták az 
időt; esetenként még az illetékességet is 
csak némi huzavona után tudták tisztázni.

Kolláth György alkotmányjogász egy szakmai anyagban 
egy további szempontra is felhívta a figyelmet. A tavalyi tör-
vénymódosítás során becsempésztek ugyanis a jogszabály-
ba egy érdekes fordulatot, amely szerint sztrájk kizárólag 
kollektív munkaügyi vitában elrendezhető követelések miatt 
kezdeményezhető. A munka törvénykönyve pedig egyértel-
műen leszögezi, hogy a körbe csak a munkaviszonnyal össze-
függő kérdések tartoznak.

A tavaszi sztrájkkísérletek egyik oka viszont a korenged-
ményes és korkedvezményes nyugdíjak eltörlése volt, ami 
egyértelműen túlmutat a munkabeszüntetésnek a sztrájk-
törvényben meghatározott célján – figyelmeztet Kolláth. 
Ebben az ügyben nyilvánvaló, hogy nem a munkavállalók és 
az őket foglalkoztató cégek, hanem a foglalkoztatottak és 
a kormány között van vita. Erre az esetre viszont a törvény 
már nem biztosítja a sztrájk lehetőségét.  A Fővárosi Bíró-
ság egy ítéletében ki is mondta: munkabeszüntetés csak a 
munkaviszonnyal összefüggő, kollektív munkaügyi vitában 
érvényesíthető gazdasági és szociális érdekek kapcsán kez-
deményezhető. Ez az alkotmányjogász szerint a sztrájkjog 
kifejezett korlátozását jelenti, és igencsak kérdésessé teszi, 
hogy lehetséges-e egyáltalán – legalább részben – politikai 
sztrájkot hirdetni.

A sztrájkjog azonban nem alanyi természetű alapvető 
jog, így annak szabályozása során a törvényhozó szélesebb 
körű felhatalmazással rendelkezik a korlátozásra is – állítja 
Kolláth. Ez persze nem jelenti azt, hogy ez a felhatalmazás 
korlátok nélküli. A sztrájkjog ugyanis az alkotmányban szabá-
lyozott kérdéskör, s ebből az következik, hogy a törvényhozó 
köteles biztosítani e jog gyakorlásának a feltételeit.

A munkabeszüntetés lehetőségétől tehát kizárólag alkot-
mányos indokból, valamely alkotmányos jog, alkotmányos 
érték, cél védelme érdekében lehet bárkit megfosztani. Te-
kintve, hogy az Alkotmánybíróság eddig a politikai sztrájk 
megengedhetősége ügyében nem foglalt határozottan ál-
lást, érdemes egy erre irányuló beadvánnyal próbálkozni, ám 
Kolláth szerint a testület korábbi gyakorlata alapján a siker 
nem garantálható.

„A törvényhozó 
köteles biztosítani 
e jog gyakorlásának 

a feltételeit”

Módosulnának a munkáltató 
személyében bekövetkező válto-
zás – például a cégek átalakulá-
sa – esetén követendő szabályok 
is. Ebben az esetben megszűnné-
nek a szakszervezet konzultációs 
jogai, s az a jelenlegi szabály is, 
amely szerint a munkaviszony-
ból származó jogok és kötelezett-
ségek változatlan tartalommal 
szállnak át a jogutódra. Ma ezek 
a jogok és kötelezettségek a jog-
utódlásra tekintettel sem módo-
síthatóak, tehát önmagában a 
tulajdonosváltásra hivatkozással 
senkit nem lehet elbocsátani.

Az elbocsátott dolgozók – a 
védett korba tartozók is – kisebb 
végkielégítésre számíthatnak majd 

– ennek sem örülnek a szakszer-
vezetek. Meg annak sem, hogy az 
azonnali hatályú felmondás esetén 
a dolgozó nem terjeszthetné elő a 
védekezését. Rosszabbul járhat 
az is, aki esetleg üzemi balesetet 
szenved, mert neki alacsonyabb 
összegű kártérítés járhat. Az sem 
jó hír, hogy a munkáltató – igaz, 
legfeljebb nem egészen két hóna-
pig – bárkit bárhová és bármilyen 
feladatra átvezényelhet, képzettsé-
gétől és képességeitől függetlenül. 
A munkavállalók azon is veszít-
hetnek, hogy például egy váratlan 
üzemzavar miatti leállás esetén 
jövőre nem feltétlenül kapják meg 
a kieső időre járó bérüket.

(MunkatárSunktól)

2.0-ás verzió           kiszolgáltatottság

(Az előterjesztést lapzártánk idején még tárgyalta a parlament.)
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nemzeti Gazdasági és Tár-
sadalmi Tanács – így hív-
ják az érdekegyeztetés új 

fórumát, amely az Országos Ér-
dekegyeztető Tanács helyébe lé-
pett A szaktárca indoklása szerint 
az OÉT, a Gazdasági és Szociális 
Tanács, valamint a Gazdasági 
Érdekegyeztető Fórum egymás-
sal párhuzamosan sok témában 
egymást átfedve működtek, ezért 
hívták életre az NGTT-t.

A Grósz-kormány határozata 
indította útjára 1988 decemberé-
ben az OÉT-t, amely egy évvel 
később, 1989. december 5-én, a 
Németh Miklós vezette kormány 
idején alakult meg. Az OÉT 23 
éven át a kormány, a szakszerve-
zeti konföderációk és a munkál-
tatók országos szintű érdekkép-
viseleteinek fóruma volt, célja a 
munkavállalók, a munkáltatók 
és a kormány érdekeinek, törek-
véseinek feltárása, egyeztetése, 

megállapodások létrehozása, or-
szágos konfliktusok megelőzése, 
rendezése, információcsere, ja-
vaslatok, alternatívák vizsgálata. 
Tevékenysége kiterjedt a gazda-
ságot, a foglalkoztatást és a jöve-
delmeket befolyásoló, az adó- és 
járulékfizetéssel, valamint a költ-
ségvetéssel összefüggő témákra, 
jogszabály-tervezetekre is. Igaz, 
működését az Országgyűlés csak 
2009. június 22-én szabályozta 
törvényben, amit a parlament 
293 „igen” szavazattal fogadott 
el, tehát a Fidesz támogatásával 
is. Az OÉT-törvény objektív krité-
riumokat határozott meg, ame-
lyek alapján az érdekképviselet az 
OÉT tagja lett.

Az OÉT gyakorlati munkája 
egyébként elsősorban a kormány 
által előterjesztett, a munka vi-
lágát érintő törvényjavaslatok 
megvitatására terjedt ki, vagyis 
alapvetően operatív fórum volt. 

Hosszas viták, kemény alkuk 
eredményeként itt született meg-
állapodás évente a minimálbérről 
és az országos bérajánlásról is. Az 
kétségtelen ugyanakkor, hogy az 
OÉT-nek nem volt vétójoga, nem 
volt módja a kormányzati intézke-
dések megakadályozására.

Az érdekegyeztetés „átalakí-
tása” egyébként nem váratlan 
lépés volt, hiszen Orbán Viktor 
miniszterelnök röviddel az új, 
Fidesz-KDNP-kormány megala-
kulása után közölte: a kormány 
nem tekinti kőbe vésettnek az ér-
dekegyeztetés akkori formáját. Az 
érintettek, vagyis a munkaadók 
és a munkavállalók érdekkép-
viseleteik sokszor és sok helyen 
hangoztatták, hogy a partnerek 
nélkül nemcsak törvénytelen, de 
sokkal nehezebb is a törvényalko-
tó munka, az intézkedések elfo-
gadtatása, hiába. 

(k. J. e.)

A nemzeti összefogás kormányá-
nak majdani tagjai a tavalyi 
választási kampányban nem 

sok kézzelfogható dolgot ígértek, egyet 
azonban biztosan: minden korábbinál 
szigorúbb büntetéseket. És ebben az 
egy dologban a Fidesz következetesnek 
bizonyult.

Még tavaly bevezették a tényleges 
életfogytig tartó büntetést, ami – és ez 
igazi hungarikum – az alaptörvénybe 
került. Van a visszaesőket sújtó három 
csapásunk és kevéssé jogállami bünte-
tőeljárási törvényünk is. Ez utóbbi le-
hetővé teszi, hogy az őrizetbe vett 
gyanúsított napokig ne érintkez-
zék az ügyvédjével, s a vélelmezett 

elkövetőt hosszú ideig aszalhatják a 
fogdában anélkül, hogy közölnék ve-
le, mivel vádolják.

Most keményen lesújtanak az 
uzsorásokra is – miközben arról 
kevesebb szó esik, hogy miért szo-
rulnak rá olyan sokan az uzsora-

kölcsönre. Az éber hatalom figyelme 
arra szintúgy kiterjed, hogy súlyosab-

ban büntessék a hivatali hatalmukkal 
visszaélő személyeket, ami tulajdon-
képpen helyeslendő. Az is rendben van, 
hogy az emberölés minősített eseteiben 
a bűncselekmény ne évüljön el. Az már 
azonban legalábbis furcsa, hogy bör-
tönbe kerülhetne, aki nem uniós 
ország állampolgárait fekete-
munkásként alkalmazza. Magyart 

vagy románt lehet? Inkább vicces vi-
szont, hogy valakinek eszébe jutott: a 
rabok a bűncselekményükről pénzért 
ne beszélhessenek.

Fogadjuk el azonban, hogy tisztessé-
ges emberek ritkán szoktak börtönbe 
kerülni. Szabálysértést viszont annál 
könnyebb elkövetni. Akinek például 
nincs lakása, az kényszerűen az utcán 
tölti a mindennapjait. Illetve csak tölte-
né, mert a hajléktalanok kiűzetése ér-
dekében idén januártól az önkormány-
zatok szabálysértéssé nyilváníthatják 
a közterület rendeltetésellenes haszná-
latát. Néhol éltek is a lehetőséggel, bár 
sokra nem mentek vele, mert a legfel-
jebb harmincezer forintos büntetést 
tőlük behajtani reménytelen.

Akkor viszont zárják be őket – java-
solja a Fidesz hajléktalanügyi szakértő-
jévé avanzsált kerületvezető. A parla-
ment lapzártánk idején még vitatkozott 
erről, de ne legyen kétsége senkinek: 
azt, aki életvitelszerűen tartózkodik 
közterületen, s másodjára érik tetten, 
be fogják csukni, mert a százötven-
ezerre emelkedő bírságot még kevésbé 
tudják majd tőlük beszedni.

Jövőre kapjuk az igazi feketelevest. 
Mindenkit rács mögé dughatnak, aki 
fél éven belül két szabálysértést követ 
el. Ehhez elég lesz a közlekedési sza-
bályok kisebb fokú megszegése, ma-
gyarul: ha valaki egyszer vezetés 
közben telefonál, másodjára nem 

csatolja be a biztonsági 
övet, mehet a fogdába. 
Mondhatni persze, hogy ezek 
szándékos jogsértések. Igen, 
ám ha valaki figyelmetlenség-
ből elnéz egy kötelező haladási 
irányt jelző, majd egy előzni tilos 
táblát, azt ugyancsak becsukhat-
ják. Kész szerencse, hogy például 
sebességtúllépés miatt csak köz-
igazgatási bírságot szabhatnak ki. 
A notórius gyorshajtók tehát meg-
ússzák. Gazdagoké a világ?

Akinek ez nem elég: a helyszíni 
bírság felső határa ötvenezerre, a 
szabálysértési eljárásban kiszab-
ható pénzbüntetésé pedig 2013-tól 
háromszázezerre nő. Tegyük hozzá: 
százötvenezerről. A hazai jövedelmi 
viszonyokhoz képest drákói lesz te-
hát a szigor. 

A kormány átkozottul rossz utat 
választott: a már-már kegyetlen szank-
ciók helyett a megelőzésre kellene ki-
csivel több figyelmet fordítani. El kel-
lene érni, hogy lehetőség szerint ne is 
következzék be a jogsértés. A szakma 
bizonyára tudna jó néhány megoldást 
javasolni. Amúgy lehet az uzsorást 
vagy a hajléktalant büntetni, a piti tol-
vajt rács mögé csukni, de ha a csalá-
di kassza már tizedikén üres, mindig 
lesz, aki uzsorakölcsönbe menekül, 
esetleg a boltban tesz zsebre pár kif-
lit, meg némi felvágottat. A hajléktalan 

sem jókedvében használja „rendelteté-
sellenesen” a közterületet.

Ezzel szemben biztosan van olyan 
autós, aki igenis „jókedvében” hány fity-
tyet a szabályokra. Annak meg vegyék 
el a jogosítványát, kötelezzék közmun-
kára, és máris itt a megoldás. De a mi 
pénzünkön ne csukjanak senkit bör-
tönbe, mert az nekünk napi nyolcezer 
forintunkba kerül. Ráadásul, ha vala-

kit hatvan napra bezárnak, jó eséllyel 
veszíti el az állását, s vele megint csak 
az államnak kell valamit kezdenie.

(MunkatárSunktól)
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a grósz-kormány létrehozta, az orbán-kabinet eltÖrÖlte   

az érdekegyeztetés 
átalakítása várható volt

oÉT: élt 23 évet

A szociális partnerek megkérdezése nélkül szűnt meg 
mintegy 23 év után az országos Érdekegyeztető Tanács. 

Helyette a kormány a konzultáció új formáját vezette 
be, amelytől hatékonyabb működést vár, az érintettek 
szerint azonban ezt már az átalakítás körülményei is 

megkérdőjelezik.

V É L E M É N Y
„A kormány csak az erő nyelvén ért”

A munkavállalók elvesztik az egyik legfontosabb érdekérvényesítő 
fórumukat, illetve azokat a lehetőségeket, amelyeket az oÉT jelentett 
számukra. De a változás hátrányos a munkáltatók, sőt a kormány 
számára is – nyilatkozta lapunknak Herczog László. A volt munkaügyi 
minisztert, elismert munkaügyi szakértőt az oÉT szerepéről, megszün-
tetésének következményeiről, a szakszervezetek jövőjéről kérdeztük.
miért volt fontos 23 évvel ezelőtt az oét megalakítása?
Az oÉT a kormány, valamint a szakszervezetek és a munkáltatói 
érdekképviseletek közötti együttműködésre volt fórum, azáltal, 
hogy a legfontosabb gazdasági és munkaügyi jogszabályokat elő-
zetesen meg lehetett vitatni. Lehetőséget nyújtott az álláspontok 
kölcsönös befolyásolására, kompromisszumos megállapodásokra. 
Az oÉT a konszenzuális demokrácia fontos intézményévé vált, hi-
szen példát mutatott arra, hogy a hatalom két választás között is 
képes figyelni a fontos választói csoportokra azáltal, hogy bevonja 
őket a döntések előkészítésébe.

milyen hatással lesz a munka világára  
az oét megszüntetése?
Egyfelől nemigen lesz lehetőség az említett jogszabályok megvitatására, ezzel a tervezett 
intézkedés modellezésére, a várható konfliktusok előzetes mérlegelésére, illetve a szociális 
partnerek problémafelvetéseinek, törekvéseinek figyelembe vételére, másfelől a kormány is 
elveszít egy fórumot, ahol megmagyarázhatja az elképzeléseit és mérlegelheti az előzetesen 
tudomására hozott problémát. AZ oÉT megszüntetésével tehát eltűnik egy előzetes kontroll 
funkció és az ebből adódó korrekciós mechanizmus. ne felejtsük el: az oÉT nem akadályozhat-
ta meg a kormány intézkedéseit, csupán elgondolkodásra késztette a jogalkotót. Az írásbeli 
egyeztetés ezt csak erősen korlátozott módon pótolhatja, hiszen elmarad a vita, az álláspon-
tok és érvek ütköztetése, ezáltal kölcsönösen elfogadható megoldások kialakítása.
a nemzeti gazdasági és társadalmi tanács pótolhatja-e az oét-t, s ha nem, akkor 
ez milyen problémákat jelent a munkavállalók számára?
nyilvánvalóan nem, hiszen éppen a jogszabályok egyeztetése nem szerepel a feladatai között, 
sőt a kormány nem is tagja az új testületnek. Ezért a munkavállalók elvesztik az egyik legfon-
tosabb érdekérvényesítő fórumukat, illetve azokat a lehetőségeket, amelyeket az oÉT jelen-
tett számukra. De nemcsak a munkavállalók, hanem a munkáltatók, sőt a kormány számára 
is hátrányos a változás. megjegyzem: a kormány által preferált kétoldalú párbeszéd, az e 
célra létrehozott ágazati párbeszéd bizottságok – amelyeknek értelemszerűen nem részese 
a kormány – ezt a funkciót nyilvánvalóan nem tudják betölteni; nem is e célra jöttek létre.
milyen szerepük marad az országos konföderációknak akkor, ha a kormány egyol-
dalúan dönt például a következő évi minimálbérről, illetve a béremelési ajánlásról?
Tudomásom szerint az nGTT-ben terveznek konzultációt, de a kormánynak nem áll szándé-
kában feltétlenül megállapodni, másfelől olyan szereplők (civil szervezetek, a tudományos élet 
és az egyházak képviselői) is részt vesznek a konzultáción, akik csak közvetetten érintettek, 
szemben a munkavállalók és a munkáltatók közvetlen érintettségével. nem véletlen, hogy az 
EU-ban az ilyen típusú tanácsok nem tárgyalnak minimálbérről. másfelől a konföderációknak a 
kormánnyal folytatott tárgyalásokon kívül is rengeteg feladata marad, gondolok az ágazati és 
a munkahelyi szervezeteknek nyújtott szolgáltatásokra és képzésekre, illetve az érdekvédelmi 
stratégia kidolgozására és akciók szervezésére.
Ön, mint a munkaügyi konfliktusok esetén leggyakrabban felkért közvetítő hogy 
látja, az új sztrájktörvény alapján lehet ma magyarországon törvényesen munka-
beszüntetést tartani?
Egyelőre egyetlen bejelentett sztrájkot se lehetett megtartani, mert a bíróság érdemi vizs-
gálat nélkül elutasította a beadványokat. Ettől függetlenül, úgy vélem, megfelelő beadvánnyal 
teremthető olyan helyzet, hogy a bíróság döntsön az elégséges szolgáltatás mértékéről. Az 
azonban már most is látszik, hogy az új törvény – több pontatlansága miatt – szükségtelenül 
megnehezítette egy törvényes sztrájk megvalósítását.
az egyre szaporodó, folyamatos tüntetések megakadályozzák a kormány munka-
vállaló ellenes intézkedéseit?
Attól függ, mekkora tüntetésekre kerül sor. Látható, hogy a kormány csak az erő nyelvén ért, 
következésképpen eredmény csak akkor várható, ha a tüntetők képesek erőt felmutatni.
volt-e létjogosultsága, illetve értelme a szakszervezeti akcióegység megalakítá-
sának?
Csak ennek van értelme és esélye. Szakszervezeti akcióegységet azonban én alig látok, meg-
osztottságot annál inkább.
megakadályozható a szakszervezetek működésének ellehetetlenítése?
Ez a munkavállalóktól függ. A szakszervezet igazi erejét ugyanis a tenni kész munkavállalók adják.
hogy tudnának megfelelni a szakszervezetek a ma előttük álló kihívásoknak?
Együttműködéssel, összefogással. nem szabadna engedniük a megosztásukra szolgáló 
próbálkozásoknak, mindenekelőtt annak, hogy külön tárgyaljanak velük, kirekesztve egyes 
szakszervezeteket. Szükség lenne a szakmai tevékenység, a képzések összehangolására is, 
miáltal olcsóbbá és hatékonyabbá tehetnék tevékenységüket.

kun J. erzSéBet

A Fidesz egyetlen esetben képvisel valóban következetes álláspontot: 
drákói szigorral büntetne mindenkit, aki a hatályos szabályok ellen 

vét. most már azt is rács mögé dugnák, aki fél éven belül két 
alkalommal szegi meg a közlekedési szabályokat. Ez már vicc.

a fidesz egyetlen ígéretét teljesítette: szigorú büntetéseket vezet be

Megyünk a börtönbe?

Az északi helyett a latin mo-
dell alkalmazását látják 
kívánatosnak az érdek-

egyeztetés hazai rendszerében 
– derült ki, amikor a kormány 
az Országos Érdekegyeztető 
Tanács (OÉT) felszámolását 
kezdeményezte. Ott a kabinet, a 
munkaadók és a munkavállalók 
képviselői például a minimálbér 
tekintetében mindenkire köte-
lező érvényű döntéseket hoz-
hattak. Ehelyett most inkább 
az ágazati párbeszédet szorgal-
mazzák, amelynek keretében a 
munkaadók és a munkavállalók 
reprezentatív képviselői közvetle-
nül köthetnek kollektív megálla-
podásokat. 

A kormány tehát igyekszik tá-
vol tartani magát a munka vilá-
gát érintő kérdésektől, és a felekre 
bízza, hogy egymással egyezked-
jenek. Az OÉT megszüntetésének 
indokai között egyébként szere-
pelt az is, hogy ott egyes rétegek 
– például a munkanélküliek, a 
kölcsönzött munkavállalók, vagy 
a távmunkában foglalkoztatottak 

– érdekeit senki nem jelenítette 
meg, s a mikrovállalkozások sem 
kapcsolódhattak be a szociális 
párbeszédbe. A kabinet úgy vé-
li, hogy a Nemzeti Gazdasági és 
Társadalmi Tanács munkájában 
sokkal többen vehetnek részt, 
ezért az eddiginél szélesebb réte-
gek érdekeinek képviseletére lesz 
lehetőség.

A szakszervezetek viszont az-
zal érvelnek, hogy ebben a kör-
ben nem lehet a munka világát 
érintő kérdésekről érdemben tár-
gyalni. Félő tehát, hogy ugyan-
olyan látszategyeztetésre lehet 
majd számítani, mint amilyen a 
nemzeti konzultáció volt – han-
goztatták. Az események később 
részben ez utóbbit igazolták.

nem született 
győzelem 
A minimálbér kapcsán a szak-
szervezetek világossá tették, 
hogy még a 92 ezer forintra 
történő emelés sem biztosítja 
a reálérték megőrzését. Borsik 
János, az Autonóm Szakszer-

vezetek, illetve a munkaválla-
lói oldal soros elnöke szerint a 
munkáltatók sem látnak kellő 
garanciát a kompenzációs rend-
szer kivitelezésére, a részletek 
még nem ismertek.

Szócska Miklós egészségügyi 
államtitkár Konzultáció az egész-
ségügyi konszolidációról, struktú-
raváltásról címmel ismertette az 
NGTT előtt a kormányzati terve-
ket. A munkavállalói oldal szerint 
nehéz azonban ilyen kérdések-
ről érdemben konzultálni, ha a 
tárgyalópartnereknek egyetlen 
sornyi írásos anyagot sem kül-
denek arról, miről szeretnének a 
tanácskozáson beszélgetni.

Vehemensen kikelt Matolcsy a 
megszüntetett Országos Érdek-
egyeztető Tanács ellen, ami igen 
rossz irány, mert az a testület a 
munkabéke letéteményese volt – 
hangsúlyozta a tanácskozást kö-
vetően Borsik. Ezért javasolják, 
hogy állítsanak fel munkaügyi 
albizottságot, amit a miniszter-
elnök a szünetben folytatott be-

szélgetés során nem ellenzett, de 
kijelentette: a kormány tagként 
ebben sem vesz részt. A másik 
súlyos kérdés a Munka törvény-
könyve: a kormányfő szerint 
Európa legrugalmasabb szabá-
lyozását kell megvalósítani, de ha 
a gazdaság nem fejlődik, munka-
helyek sem jönnek létre – hangoz-
tatta az érdekvédő. 

A tanácskozáson nem született 
győzelem, de az nem is okozott 
csalódást – ezzel jelezte Borsik, 
hogy túl sokat nem vártak. Úgy 
látja, önmagában eredmény, 
hogy a testület megalakult. Hogy 
ennek lesz-e valamilyen hozadé-
ka, az csak a kormányon múlik 
– hangsúlyozta. Ha valóban tár-
gyalni akarnak, lesznek eredmé-
nyek, ha nem, a kabinetnek ezer 
eszköze van – fogalmazott –, 
hogy megakadályozza az érdemi 
egyeztetést. Egyelőre itt tart az 
NGTT, és csupán annyi biztos, 
hogy hasonló körben lesznek még 
további tanácskozások.

A kormányzati hozzáállásról 
sokat elárul, hogy miként válogat-
tak a civilek között. A munkaadók, 
a munkavállalók, a tudományos 
élet, illetve az egyházak képvise-
lői nagyjából adottak voltak – túl 
nagy mozgástér legalábbis nem 
volt, mert a munkáltatók nagy 
szervezetei, a szakszervezeti kon-
föderációk, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia, vagy a történelmi 
egyházak megkerülhetetlenek.

(MunkatárSunktól)

megalakult a nemzeti gazdasági és társadalmi tanács

a kormány válogatott a civilek között

A szakszervezeti oldal szerint a legnagyobb eredmény, 
hogy az érdekegyeztetés új formáját jelentő testület 

egyáltalán megalakult. Tartanak ugyanakkor attól, 
hogy ebben a körben nem lehet a munka világát érintő 

kérdésekről érdemben egyezkedni.

A nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (nGTT) 
legfontosabb célja, hogy magyarországon 2014-ig 
Európa leginkább versenyképes gazdasági környezete 

alakuljon ki – mondta orbán Viktor miniszterelnök a tanács 
alakuló ülésén, október 11-én a Parlamentben. Az nGTT-nek 
választ kell adnia többek között arra, hogy az állam és a csa-
ládok adóssága hogyan csökkenhet, és hogyan lehet még 
több munkahelyet teremteni – hangsúlyozta orbán, hozzá-
téve: mindenkinek van véleménye, ezért érdemes mindenkit 
bevonni a konzultációba.

Ezt követően zárt ülés következett, amelyen a kormányfő 
már nem vett részt. matolcsy György nemzetgazdasági mi-
niszter Gazdaságpolitika, költségvetés és munka világa cím-
mel tartott előadást. A kiszivárgott hírek szerint többször 
is nekirontott a korábbi oÉT-nek, és sokszor ismételgette, 
hogy a változtatások nyomán „senki nem járhat rosszabbul”. 
Szóba került a bérkompenzáció ügye is, és kiderült: a kor-
mány teljes mértékben helytáll a kompenzációnál.

az ngtt és a versenyképes gazdasági környezet

Északi helyett latin modellt akartak 

„levelező tagozatos népi konzultáció…”

Az átalakuló politikai mezőben az a legna-
gyobb kérdés, hogy a szakszervezetek 
milyen politikai szerepet vállalnak, kivel 

kötnek koalíciót, milyen akciókat vállalnak fel, 
valamint hogy megjelenhetnek-e önálló politi-
kai erőként – mondta Pataky Péter, a magyar 
Szakszervezetek országos Szövetségének 
(mSZoSZ) elnöke a közelmúltban, „Szakszer-
vezetek a politikai térben, szakszervezetek 
politikai szerepe” című konferencián. Hang-
súlyozta: a jelenlegi kormány gyökeresen sza-
kított az előző kabinetek azon gyakorlatával, 
amely a tárgyalásokra épített, valamint arra, 
hogy programját elfogadtassa a társadalom-
mal, és arról párbeszédet folytasson. Hozzá-

fűzte: a „levelező tagozatos népi konzultáció 
nem valódi párbeszéd, mindössze manipuláci-
ós eszköz”. Az mSZoSZ elnöke szerint nem az 
a fő probléma, hogy az országos Érdekegyez-
tető Tanácsot (oÉT) megszüntették, hanem 
az, hogy „mindenfajta párbeszéd megszűnt 
magyarországon”. Hangsúlyozta: a szakszer-
vezetek arra szocializálódtak, hogy tárgyal-
janak, az akciókat, tüntetéseket, sztrájkokat 
is annak szellemében szervezték, hogy utána 
lehetőség legyen a tárgyalóasztalnál történő 
megállapodásra. Pataky Péter a jelenlegi hely-
zet kapcsán úgy fogalmazott, „nem mi álltunk 
fel a tárgyalóasztaltól, hanem az asztalt szün-
tették meg úgy, ahogy van”. 
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Formálisan egykulcsos az 
adórendszer, de a gyakorlat-
ban 2012-től két kulcs lesz – 

mondta a jövő évi adócsomagról 
a Duna TV Közbeszéd című mű-
sorában Vámosi-Nagy Szabolcs, 
az Ernst&Young adószakértője. 
A söralátét méretű bevallás már 
egy létező szabályozás – jelen-
tette ki Vámosi-Nagy Szabolcs 
adószakértő. Az tud ezzel az egy-
szerű bevallással élni – mondta 
a szakértő – aki megfelel 9 felté-
telnek. Aki családi kedvezményt 

igénybe veszi, annak már nem 
söralátét méretű a bevallása. És 
annak sem, aki költséget számol 
el. De így is több százezer em-
bert érinthet az egyszerűsítés, el-
sősorban olyanokat, akik bérből-
fizetésből élnek, nincs gyerekük, 
és nincs fizetésen kívüli jövedel-
mük sem – tette hozzá.

Jövőre a személyi jövedelem-
adó rendszer formailag egykul-
csos, de tartalmilag két kulcsos 
– emelte ki az adószakértő. Az 
előzetes kommunikációnak 

megfelelően az évi 2 millió 420 
ezer forintig 16 százalékot adó-
zik a jövedelem a megszűnő 
adójóváírás nélkül. Az efölöt-
ti részre pedig 20,2 százalék, 
ugyanis 27 százalékkal szuper-
bruttósítják az adóalapot, és an-
nak a 16 százaléka jelenti majd 
a 20,2 százalékos kulcsot – ma-
gyarázta a szakember.

Megítélése szerint az újabb 
adónemek bevezetése nem sze-
rencsés, az árakat terhelő adó-
terhek növelése viszont az. A 

munkavállalói egészségbiztosí-
tási járulék 1 százalékos növeke-
dése mindenkit érint. A nyugdíj-
alapot és az egészségbiztosítási 
rendszert is meg akarják tisztí-
tani. A munkaviszonyból jövedel-
met szerzőket ez érinti, az áfa 
pedig mindenkit, aki vásárol. 
Ugyanakkor komoly társadalmi 
problémát vet fel, hogy évről, 
évre csökken a nettó jövedelem 
– hívta fel a figyelmet Vámosi-
Nagy Szabolcs.

(MunkatárSunktól)

Az adóváltozások miatt az átla-
gosnál is rosszabb éve lesz az 
átlagbér körül keresőknek, pláne, 

ha gyerektelenek, dízelautójuk és ká-

ros szenvedélyeik vannak, netán válni 
akarnak. Az új adóév azonban nemcsak 
nekik, a többségnek szigorításokat hoz: 
nő az állami adóelvonás mértéke – egy 

magyarra átlagosan havi 8000 forint 
pluszköltség jut –, így milliók nettó fi-
zetésének vásárlóértéke csökkenhet 
jelentősen.

megdöbbenve értesült a 
Vállalkozók és Mun-
káltatók Országos Szö-

vetsége (VOSZ) arról, hogy öt 
kormánypárti képviselő 2012. 
január 1. napjától újabb, vál-
lalkozásokat terhelő adófajtát 
kíván bevezetni közösségi közle-
kedési adó elnevezéssel. A VOSZ 
álláspontja szerint az üzleti szfé-
ra szereplői tovább már nem 

terhelhetők, a kívánt államház-
tartási (költségvetési) egyensúly 
kizárólag a kiadási szerkezet 
gyors és hatékony átalakításá-
ból felszabaduló forrásokból 
lehet. A javasolt – százmilliárd 
forint nagyságrendű – adófize-
tési kötelezettség megállapítása 
érzékelhetően tovább rontja a 
hazai kis és középvállalkozások 
versenypozícióit.  

Legkésőbb 2013-ban 
megszűnik az egysze-
rűsített vállalkozói adó, 

az eva. A kormányfő azon-
ban azt szorgalmazza, hogy 
már 2012-ben se lehessen 
így adózni. A Fidesz-frak-
ció puhítaná a kormányzati 
terveket. A tét 180 milliárd 
forint. És plusz 50, vagy 
mínusz 10 milliárd. orbán 
Viktor miniszterelnök hajt-
hatatlan, a Fidesz képvise-
lőcsoportja viszont kezde-
ményezi, hogy ne azonnal, 
hanem csak 2013-ban tö-
röljék el  az addig megemelt 
kulccsal meghagyott evát.

mint ismert, az utóbbi he-
tekben a 2012-es költségveté-
si törvény, illetve az adójogsza-
bályokat módosító képviselői 
indítvány formájában merült 
fel, hogy nem kell az eva. Ezzel 
egy időben ugyanakkor olyan 
módosító javaslatot is benyúj-
tottak, amely az egyszerű-
sített adókulcsot a mostani 
30-ról 35 százalékra emelné. 
Egy másik javaslat a bevételi 
plafont 25-ről 30 millió forint-
ra módosítaná 2012-től. A 
kezdeményezést a parlament 
pénzügyi bizottsága nem tá-
mogatta, a nemzetgazdasági 
tárca viszont igen.

E gyre jobban felértékelődik a civil 
szervezetek társadalmi szerepe, 
a pártpolitikától megcsömörlött, 

a politikusokban csalódott emberek 
egy része újabban ezekben a szervező-
désekben bízik. Azt remélik, az alulról 
jövő határozott, harcos hangvételű, 
konkrét célokkal, programokkal ren-
delkező, tettre kész szerveződésekkel 

lehetne megállítani a kormány öncélú 
törvénykezését, s kikényszeríteni egy 
komoly, érdemi egyeztetési rendszert. 
Több szervezet is „építkezik” egymás-
tól függetlenül – ám egyáltalán nem 
véletlenül –, más-más utat választva a 
kitűzött célok eléréséhez. Vannak nyíl-
tan vállalt politikai ambíciók, mások 
viszont még tétováznak. A Magyar Szo-

lidaritás Mozgalom (MSZM) viszont 
egyelőre kitart a mozgalmi eszme és 
az eredeti szervezeti forma mellett – 
legalábbis a DÉL információja szerint. 
Úgy tudjuk, a mozgalom négy ala-
pítója – árok kornél, kónya Pé-
ter, székely sándor és székely 
tamás – sem dédelget politikai am-
bíciókat. Legalábbis nyíltan biztosan 

nem. A szervezet szimpatizánsai, s a 
csatlakozni kész emberek kíváncsian, 
sőt reménykedve várják a folytatást. 
A szervezet kritikusai azonban úgy 
látják, az október elsején bejelentett 
megalakulás után hirtelen feltűnően 
nagy csend lett az MSZM körül – már 
amennyiben a hetekig tartott országos 
félpályás útlezárások megszervezése 

csendben történt (a szerk.) – s a hall-
gatás miatt egyesek azt gondolhatták, 
ennyi volt, elmúlt a lendület. A valóság 
azonban éppen az ellenkezője: a négy 
társelnök mostanra kialakította a 
szervezet struktúráját, megfogalmazta 
programjukat, s megteremtette a csat-
lakozáshoz szükséges összes technikai 
feltételt. Itt tartanak most. 

 A lehető legszélesebb társadalmi összefogással, az em-
berek aktív, felelősségteljes szerepvállalásával meg akar-
juk  védeni  a  demokráciát,  az  emberi,  állampolgári,  és 
munkavállalói jogokat. 
 Elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy a kiábrándult 
választókat magunk köré gyűjtsük, hogy értelmes és reális 
gondolatokkal  segíthessük  állampolgári,  választói  öntu-
datra ébredésüket.
 Olyan  adórendszert  akarunk,  amelyben  a  tehetősebbek 
nagyobb részt vállalnak közterhekből, erősítve ezzel az 
emberek szociális biztonságát, megállítva az emberek el-
szegényedését és a társadalmi különbségek növekedését.
 Olyan országot akarunk, ahol lehetőségeihez mérten min-
denki  kiveszi  részét  a  közterhek  viseléséből.  Ahol  az 
adócsalásért, a korrupcióért nem csak az átlagembereket 
büntetik, hanem a gazdasági és politikai elit tagjait is.
 Olyan országot akarunk, ahol a munkavállalónak tisz-
tességes munkáért, tisztes megélhetést biztosító bért 
fizetnek.
 Pártok, politikailag szélsőséges mozgalmak és ideológi-
ák által megosztott és egymással szembefordított társa-
dalom helyett egy olyan élhetőbb Magyarországot akarunk, 
amelyben nem bélyegzik meg az embereket pártválasztásuk, 
ideológiájuk, vallásuk, származásuk miatt.
 Olyan Magyarországot akarunk, ahol érték a hazaszere-
tet, a nemzeti öntudat, a történelmi – és kulturális ha-
gyományok tisztelete és őrzése, és ezeket a fogalmakat nem 
sajátíthatja ki magának a politikai paletta egyik fele, 
míg a másik felét kizárja onnan.
 Olyan Magyarországot akarunk, amelyben erős a társadalmi 
szolidaritás, ahol a rászorultakat, betegeket és időseket 
a társadalomból nem kitaszítják, hanem az emberek, közös-
ségek és az állam segítséget nyújtanak a felzárkózásukhoz, 
a rehabilitációjukhoz, a tisztes és méltó életükhöz.
 Olyan Magyarországot akarunk, amely baráti kapcsolatot 
tart fenn a szomszédos országokkal, a határon túli magya-
rok életébe nem beavatkozik, hanem segíti a saját maguk 
által meghatározott törekvéseikben, céljaik elérésében.
 Olyan Magyarországot akarunk, ahol a közfeladatot el-
látó  szervezetek  és  működésük  átlátható,  hiszen  köz-
pénzből, az adófizetők pénzéből tartja fenn azokat a 
magyar állam.
 Olyan Magyarországot akarunk, ahol a közbiztonságot az 
ország minden településén megteremtik.
 Olyan Magyarországot akarunk, ahol nem a pénzhez tár-
sulnak a feladatok, hanem az ellátandó feladatokhoz tár-
sulnak az anyagi fedezetek.

A szolidaritás mozgalom elérhetőségei  kapcsolat@szolidaritas.us  jelentkezes@szolidaritas.us  szervezes@szolidaritas.us  Web: admin@szolidaritas.us

Benyújtotta az egyesülési 
jogról, a civil szervezetek 
működéséről és támoga-

tásáról szóló törvényjavaslatot a 
kormány nevében a Közigazga-
tási és Igazságügyi Minisztérium 
szombaton az Országgyűlésnek. 
A civil szektort érintő legfonto-
sabb változások közül Latorcai 
Csaba, a tárca nemzetiségi és 

civil társadalmi kapcsolatokért 
felelős helyettes államtitkára 
kiemelte: a törvényjavaslat elfo-
gadásával Magyarországon „ki-
teljesül” az egyesülési szabadság. 
Létrejöhet egy olyan új szervezeti 
forma, a civil társaság, amely 
„mindenfajta bírósági regiszt-
ráció nélkül”, személyek közös 
elhatározása mentén alakulhat 

meg – mondta. A törvényjavaslat 
egyszerűsíti a civil szervezetekre 
vonatkozó különböző gazdálko-
dási szabályokat. A támogatási 
rendszer kapcsán a kormány 
javasolja, hogy az Országgyűlés 
hozza létre a Nemzeti Együttmű-
ködés Alapját. Ez az alap biztosí-
tana a jövőben támogatást a civil 
szervezeteknek „egy rendkívül 

egyszerű pályázati rendszeren 
keresztül” – mondta.

Latorcai Csaba szerint az új 
civil törvény egyszerűbbé és át-
láthatóbbá teszi a civil szerveze-
tek működését, s mint fogalma-
zott, „ezzel is erősítve a kormány 
és a civil szektor közötti partneri 
együttműködést”.

(MunkatárSunktól)

Az átalakuló politikai 
mezőben az a legna-
gyobb kérdés, hogy 

a szakszervezetek milyen 
politikai szerepet vállal-
nak, kivel kötnek koalíciót, 
s megjelenhetnek-e önálló 
politikai erőként. Ezekre 
a kérdésekre keresték 
a választ a közelmúltban 
egy szakszervezeti konfe-
rencián. Pataky Péter, a 
házigazda mSZoSZ elnö-
ke kifejtette: az oÉT meg-
szüntetésével szűkössé 
vált a szakszervezetek 
eszköztára ahhoz, hogy 

alakítóivá váljanak a mun-
kavállalókat érintő politikai 
döntéseknek. ma ugyanis 
gyakorlatilag nem lehet 
sztrájkot szervezni ma-
gyarországon. 

Krausz Tamás történész 
viszont éppen azt hangsú-
lyozta, hogy térségünkben 
a hatalom másból nem ért, 
csak a sztrájkból. Kitért ar-
ra, hogy az országban te-
kintélyuralmi restauráció 
folyik, miközben egyre nő a 
társadalmi elégedetlenség, 
ezért most kell dönteni, 
cselekedni. A szakszerve-

zetek politikai szerepválla-
lásáról azt mondta: politi-
kai pártot a baloldalon csak 
akkor lehet létrehozni, ha 
komoly társadalmi felhajtó 
erő van mögötte. A jelenle-
gi baloldali politikai pártok 
között nincs olyan, amely-
hez csatlakozni érdemes. 
Csak olyan párttal lehet a 
szakszervezeteknek ösz-
szeállniuk, amelyik hajlandó 
őket komolyan venni, s tu-
domásul veszi, hogy csak 
a szakszervezetek mögött 
vannak stabil munkavállalói 
csoportok.

Tamás Gáspár miklós 
filozófus szerint a szak-
szervezeteknek klasszikus 
feladataikat kell végezniük, 
hogy javuljanak a munkakö-
rülmények, a reálbérek és 
a foglalkoztatottság szín-
vonala. Ugyanakkor aktív 
tagtoborzásra biztatta 
az érdekvédőket – mint 
mondta – a legagresszí-
vabb kampánnyal, mert 
az utcai mozgósítás csak 
egy-egy akcióra elegendő, 
a munkahelyeken is ké-
szenlétben kell tartani a 
nyomásgyakorló erőt.

A rendszerváltozás óta nem 
volt még ilyen rossz a ha-
zai közhangulat, egyre 

inkább növekszik a lakosság 
elégedetlensége. Ez derül ki 
a Szonda Ipsos felméréséből, 
amelyet októberben szakszer-
vezeti felkérésre készített.  
A megkérdezett 80 ezer felnőtt 
válaszából megállapítható, hogy 
az emberek 73 százaléka szerint 
rossz irányba mennek a dolgok, 
a közhangulattal 60 százalékuk 

elégedetlen. Romló tendenciát 
mutat a gazdasági várakozások 
megítélése is. az 55-60 éve-
sek, a munka világából ki-
kerültek katasztrofálisnak 
látják helyzetüket, 75 szá-
zalékuk depresszióval küszkö-
dik. A megkérdezettek csupán 
4 százaléka látja úgy, hogy javul 
az ország helyzete, ők jellem-
zően diplomások, a fővárosban 
élnek és szellemi munkát végez-
nek. Az 50-60 évesekre a kis-

városokban, falvakban élőkre, 
az alacsony végzettségűekre a 
reményvesztettség, hitehagyott-
ság jellemző. A háztartások 
60 százaléka éppen csak kijön a 
jövedelméből, 16 százalék eladó-
sodik, 10 százalék hozzányúl a 
megtakarításaihoz.

A felmérés kitért a szakszer-
vezetek helyzetére is. Eszerint 
1988-ban egy százas skálán a 
48. helyen álltak a demokrati-
kus intézményrendszer presztizs 

rangsorában, vagyis nem voltak 
a rendszerváltás zászlós hajói. 
A következő évek lejtmenetet 
mutatnak, csökkenő reputáció, 
romló pozíció volt a jellemző. 
2007-2010 között lassú feltá-
madás jelei mutatkoztak, mára 
egyre inkább megközelítik a de-
mokratikus intézményrendszer 
általános megítélését a relatíve 
javuló pozíciójukkal – állapította 
meg Závecz Tibor, az Ipsos kuta-
tási igazgatója. 

 Január 1-jével 25 százalékról 27 
százalékra emelkedik az általános 
forgalmi adó, az áfa kulcsa, ami azt 
jelenti, hogy drágul a megélhetés.
 
 Települési adót vethet ki az ön-
kormányzat, de ez nem állapítható 
meg törvényben szabályozott közte-
herként jövedelemre, adózás előtti 
eredményre és árbevételre. Az épít-
mény- és telekadó nem haladhatja 
meg az ingatlan forgalmi értékének 
a 3 százalékát. A települési adó le-
vonható lesz az iparűzési adóból.

 Az autósokat érinti a baleseti adó 
bevezetése, amit a gépjármű-fele-
lősségbiztosítás díjának 30 százalé-
kaként a biztosítók szednek be.

 A lakását bérbeadó levonhatja a 
más településen általa bérelt lakás 
bérét – feltéve, hogy a bérlet meg-
haladja a 90 napot.

 Az szja-törvény felszámolja azt 
a nyereséget, amelyet magánsze-
mélyek azzal értek el, hogy termő-

földet vásároltak olcsón, majd ezt 
átminősíttették, és telekként adták 
el. A szokásos hozam felett már a 
teljes eladási árra kell az szja-t fi-
zetni. A szokásos hozam pedig úgy 
számítható ki, hogy az átruházás-
kor a forgalmi értékből levonható 
költségek 0,3 százalékát meg kell 
szorozni a tulajdonban tartás nap-
jainak a számával. Levonható költ-
ség például a beruházás, illetve az 
átruházás költsége.

 A cafeteria juttatást is újraszab-
ja az szja módosító javaslata. Így pél-
dául a meleg étkezésre használható 
utalvány havi 5 ezer forintig számít 
béren kívüli juttatásnak. Ugyanak-
kor a vendéglátó kártyával igénybe 
vett meleg étkezés – ideértve az 
üzemi konyhát is – évi 150 ezer fo-
rintig számít béren kívüli juttatás-
nak, vagyis a jelenlegi havi 12 ezer 
forintos étkezési utalvány értéké-
nek megfelelő összegig.

 Az autók átírási illetéke gyöke-
resen átalakul. Jelenleg henger-

köbcentiméterenként 18 forint az 
illeték, amely 1 890 köbcenti után 
ugrik 24 forintra. Az illetéktörvény 
módosítása a motor teljesítményé-
től és a kocsi korától teszi függővé 
az illetéket. Például jelenleg egy 6 
éves 1 300 köbcentiméteres 80 
kilowatt teljesítményű kocsi átírási 
illetéke 23 ezer 400 forint, januártól 
viszont 48 ezer forint lesz.

 Változnak a bírósági illetékek 
is. A peres eljárás illetéke ugyan 
6 százalék, de legalább 10 ezer 
forint marad, viszont a felső ha-

tár 900 ezer forintról 1,5 millióra 
emelkedik. A válóper illetéke 30 
ezer forint lesz.

 A gépjárműadó is átalakul, a 
köbcentihez kötött adómérték a 
kilowatthoz és a környezetvédelmi 
osztályhoz kötődik. Az adót jövőre 
csak a magánszemélyek fizethetik 
negyedéves bontásban, a cégek ja-
nuár 20-ig, a teljes éves adót kötele-
sek megfizetni.

 A népegészségügyi termékadó 
– ismertebb nevén csipszadó – tör-

vénybe bekerült a cukrot tartalmazó 
sör is, amelynek literenként 20 forint 
lesz az adója. A korábbi termékek 
közül csak az energiaital literenkénti 
250 forintos adója nem változik. Az 
üdítőitalé literenként 5-ről 7 forint-
ra, a süteményé kilogrammonként 
100-ról 150 forintra, a sós snacké 
és az ételízesítőé pedig 200-ről 250 
forintra emelkedik.

 A munkavállalói egészségbiztosí-
tási és munkaerő-piaci járulék mér-
téke 7,5 százalékról 8,5 százalékra 
emelkedik.

mit tervez a kormány 2012. januártól elsejétől?

Összébb kell húzni a nadrágszíjat
Szorosabbra kell húzni jövőre a nadrágszíjat. 
A megállapítást annak alapján tesszük, ami 

a hetekkel ezelőtt ismertté vált jövő évi 
költségvetésben tervezett adóváltozásokból 
kiderült. Az alábbi összeállítás az mTI adatai 

alapján készült.

Minden drágul

Évről-évre csökken a jövedelem
Kevesek kiváltsága lesz a söralátét

Vámosi-nagy Szabolcs

közösségi adó: megdöbbentő

reményvesztettség, hitehagyottság

nőtt az elégedetlenség

Dönteni, cselekedni kell!

egyesülési szabadság?

regisztráció nélkül

Harcos civilek

SzolIdarITáS: szervezkedünk, építkezünk

Reflektorfénybe kerültek a harcos civil 
szervezetek, amelyektől megoldást 

várnak az emberek. nagy a felelősség: 
be kellene váltani az emberek hozzájuk 
fűzött reményeit. A célokat azonban, 

ahány szervezet annyiféle úton próbálja 
elérni. Van olyan szervezet, amelynek 

vezetői nem titkoltan politikai ambíciókat 
dédelgetnek, mások még nem tudják, 
kilépnek-e a civil szerepből. A magyar 
Szolidaritás mozgalom egyelőre civil 

marad. Legalábbis úgy tudjuk.  

A Magyar Szolidaritás Mozgalom céljai

káosz és bizonytalanaság

Megszűnik az eva
százezer forinttal többet adózunk jövőre



legyen egy diplomád, 
beszélj legalább egy 
nyelven, lehetőség 

szerint gyakorlattal gyere 
és vállalj négyórás munkát, 
minimálbérért. íme az ideá-
lis megváltozott munkaké-
pességű munkavállaló. Ő az, 
aki után kapkodnak a munkálta-
tók, akinek egészen biztosan nem 
okoz fejtörést az álláskeresés. 
Csakhogy nagyon úgy tűnik, az 
ilyen pályázó legfeljebb a mun-
kaadók álmainak szüleménye. 
Valójában a rokkantnyugdíjasok 
70 százaléka legfeljebb, ha nyolc 
általánossal, vagy régi szakmun-
kásvizsgával rendelkezik. Vagyis 
esélyük sincs, hogy munkába áll-
janak. A kormány eddigi elképze-
léseinek egyértelmű üzenete: nem 
eltartani kell, hanem munkába 
állítani ezeket az embereket. De 
mégis hogyan?

Matolcsy György egy kérdésre 
adott parlamenti válaszában azt 
állította, hogy a 330 ezer korha-
tár alatti rokkantnyugdíjas közül 
csaknem 150 ezer embert vissza 
lehetne hozni az aktív munkába, 
s ez a hatósági vizsgálat alap-
ján rokkantnyugdíjba engedett 
embereknek a 45 százalékát je-
lentené. A Széll Kálmán-terv a 
rokkantsághoz és az egészségká-
rosodáshoz kapcsolódó ellátások 
átalakításával 2011-ben 11 milli-
árd, 2012-ben további 88 milliárd, 

2013-ban pedig újabb 117 milliárd 
forint éven belüli megtakarítást 
irányzott elő.

Azóta a számok és az elképzelé-
sek is sokat módosultak, igaz, leg-
feljebb kiszivárgott információkból 
tájékozódhatott bárki is, mi vár a 
rokkantnyugdíjasokra. Navracsics 
Tibor még márciusban szoros me-
netrendet határozott meg az ellátá-
sok felülvizsgálatára: július elsejéig 
kellett volna elkészülnie a javaslat-
nak, hogy milyen feltételek szerint 
adható a rokkantsági nyugdíj. A 
korábbi minősítéseket december 
végéig kellett volna felülvizsgálni, 
de ez menet közben félbemaradt. 
Pedig a munkaképességet felmé-
rő rendkívüli felülvizsgálatokhoz 
még speciális gépet is szerzett a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium. 
Ezek a munkaerő-szimulátorok 
és képességvizsgáló berendezések 
mondták volna ki a végső szót az 
ember sorsáról. A felülvizsgálat 
pedig „új szellemű” lesz, mert „a 
minősítés új rendszere elsősorban 
a megmaradt munkaképességre, 
a megmaradt képességek kama-
toztatására, a foglalkoztatásra fog 
koncentrálni”. 

Az már augusztusban látszott, 
hogy a szimulátor nem vált be, 
mindössze 1500 felülvizsgálatot 
tudtak addig lebonyolítani, és csak 
tízen voltak, akik alkalmasak let-
tek volna munkavégzésre. Nem-
csak a felülvizsgálat volt tehát las-
sú és drága, de az is kiderült, hogy 
nem lehet az elvárt „mennyiség-
ben” visszaterelni a munkába az 
egészségkárosultakat. Ettől végül 
el is állt a kormány, ehelyett orszá-
gosan ugyanaz a 700-800 ember 
végzi az ominózus felülvizsgála-
tokat, mint korábban. A legutolsó 

információk szerint viszont senkit 
nem rendelnek be rendkívüli felül-
vizsgálatra a rokkantnyugdíjasok 
közül. Ez azt jelenti, hogy a kor-
mány gyakorlatilag letett arról, 
hogy az ellátásban részesülők kö-
zül százezreket vezényeljen vissza 
a munkaerőpiacra. 

A tisztánlátást ugyanakkor 
nehezíti, hogy a költségvetési 
törvényjavaslat vonatkozó szaka-
szaihoz hiányzik az ágazati jog-
szabály, így valójában nem tudni, 
hogy kik és milyen feltételekkel 
jogosultak rokkantsági ellátás-
ra, valamint egészségkárosodási 
járadékra (amit korábban reha-
bilitációs járadéknak hívtak). Az 
sem tisztázott, hogy az utóbbi for-
ma mennyi időre szól, kizárja-e 
a rokkantsági ellátást, vagy egy 
bizonyos összeghatárig az is kap-
hat rokkantnyugdíjat, aki esetleg 
egészségkárosodási járadékban 
részesül. Itt tartunk most.

szakmai konzul-
tációt sürgetnek 
a mozgáskorláto-
zottak

műlábbal és 
mankóval: 
„munkaképes” 
Levélben fordult az érintett mi-
nisztériumokhoz Hegedűs Lajos, 
a Mozgáskorlátozottak Egyesü-
letének Országos Szövetségének 
(MEOSZ) elnöke, hogy kérje, in-
duljon szakmai konzultáció, mert 
az érintetteknek fel kell készülni-
ük a rokkantnyugdíjakat érintő 
változásokra és nem pletykák 
alapján tervezni a jövőjüket. 

– Úgy hírlik, hogy azok, akik-
nek hatvan százaléknál kisebb az 

egészségkárosodása, nem kapnak 
semmit, és még az is kérdés, ki, 
melyik kategóriába kerül majd. 
Például az a hivatásos sofőr, aki a 
napokban járt nálam. Érszűkület 
miatt a lábát comb középtől ampu-
tálták, műlábbal és mankóval jár. 
Eddig 80 százalékos rokkant volt, 
a mostani felülvizsgálaton már 56 
százalékosnak minősítették. Van 8 
általánosa és gépkocsivezetői gya-
korlata. Maga szerint ez az ember 
hol talál majd munkát? – teszi fel 
a kérdést Hegedűs Lajos. Az ér-
dekvédő szerint a rokkantnyugdí-
jasok legtöbbje „önként és dalolva 
visszamenne dolgozni”, miután az 
átlagos rokkantnyugdíj 70 ezer fo-
rint, ami kevesebb, mint a magyar 
átlagjövedelem fele. Csakhogy a 
munkaerőpiac nincs olyan állapot-
ban, hogy fogadni tudja őket.

Nem látok esélyt arra, hogy 
a korhatár alatti rokkantnyug-
díjasok többsége elhelyezkedjen, 
70 százalékuk ugyanis 54 és 60 
év közötti, vagyis abba a korosz-
tályba tartoznak, amelyik iránt 
a munkaerőpiacon amúgy sincs 
kereslet. Ráadásul ugyanekkora 
arányban szakképzetlenek, azaz 
általános iskolai vagy legfeljebb 
szakmunkás végzettséggel rendel-
keznek, sok a bányász, vájár, me-
zőgazdasági gépszerelő, kilátás-
talan az elhelyezésük. Több mint 
60 százalékuk ráadásul hátrányos 
helyzetű térségekben, Észak-Ma-
gyarországon vagy a Dél-Alföldön 
él. Olyan kistelepüléseken, ahol 
nincsenek munkahelyek, és ha 
lennének is a környéken, költséges 
a közlekedés – mondja a vezető. 

A megváltozott munkaképes-
ségűek foglalkoztatási rátája alig 
harmada az uniós átlagnak, így 
azt a MEOSZ sem vitatja, hogy 
szükséges lenne a megváltozott 
munkaképességűek munkaerő-
piacának a bővítése, de ezt egy 
komplex rehabilitációs folyamat-
tal kell megvalósítani, amely ma-
gában foglalja az egészségügyi, 
képzési, szociális és foglalkozta-
tási programot, és nem pusztán 
kormánypropaganda. Hegedűs 
Lajos szerint viszont nem látni 
olyan elemet a 2012-es költség-
vetésben, ami ebbe az irányba 
mutatna.

(MunkatárSunktól)
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Egy kormánypárti feljegyzés szerint a 
munkaképességi kategóriákat új beso-
rolásba rendeznék Az anyag rögzíti, 

hogy az új rendszer szemlélete az eddigi-
ektől eltérően nem azt fogja figyelni, hogy 
mire nem képes, hanem azt, hogy mire 
képes a rokkant az adott egészségi állapo-
tához képest.

Az önellátási képességnek megfelelő I., 
II., és III. kategóriák (ahol az I.csoport az 
egyáltalán nem képes az önellátásra, míg 

a II. a kizárólag segítséggel, de valamilyen 
szintű önellátásra képes) közül az első két 
kategóriát, mintegy 65 ezer embert nem 
érinti az átalakítás. Ők továbbra is meg-
kapják az eddigiekben folyósított ellátá-
sukat. Az 57 év feletti jelenlegi rokkant-
nyugdíjasok szintén megkapják a jelenlegi 
ellátásuk összegét.

Az új besorolás szerint az A kategóriába 
tartozna az, akinek megmaradt munkaké-
pessége 60 százaléka vagy annál több, B ka-

tegóriába, akinek 50-60 százalék közötti az 
egészségi állapota, azaz jól rehabilitálható, 
C kategóriába, aki 30-50 százalék közötti, D 
kategória lenne a 30 százalék alatti, és E, 
aki önellátásra nem képes (a D és E kategó-
ria megegyezik a fenti I. és II. csoporttal).

A rehabilitálhatók csoportjába mintegy 
220 ezren tartoznak, közülük mintegy 25 
ezren részesülnek rehabilitációs járadékban, 
nagyságrendileg 72 ezer forintos összegben.

(réSzlet a napI GazdaSáG cIkkéBől)

A magát nemzeti radikális-
ként meghatározó Dör-
ner Györgyöt nevezték ki 

az Új Színház élére, intendánsa 
az egykori mIÉP-elnök, Csurka 
István lett, főrendezőnek pedig 
Pozsgai Zsoltot választották. 
Az új vezetők a színház nevét 
is megváltoztatnák Hátország 
Színházra.

A névváltoztatás nem vé-
letlen, Csurka 1993-ban tanul-
mánykötetet jelentetett meg 
Keserű hátország címmel, egye-
bek mellett azzal a céllal, hogy 
„így küzdjenek meg a különösen 
elfajzott, beteges liberális hege-
móniával”. Dörner mellett annak 
ellenére született meg a döntés, 
hogy a pályázatokat elbíráló bi-
zottság szakmai tagjai egyönte-
tűen márta István eddigi igazga-
tót támogatták.

A vezetőváltás ellen a fővá-
rosi színházigazgatók mellett 
a mazsihisz is tiltakozott, s „a 
náci szellemi körök újabb térhó-
dításának” nevezte a történte-

ket. Aki nemtetszését szeretné 
kifejezni, azóta egy internetes 
petíciót is aláírhat, amelynek le-
írása szerint „Budapest regnáló 
főpolgármestere Dörner György 
színigazgatói kinevezésével köz-
pénzen megalapította a magyar 
Köztársaság első újnyilas szín-
házát. Ez gyalázat, a döntés ellen 
a leghatározottabban tiltako-
zunk”. A szervezők szerint Dör-
ner pályázata konkrétumokat 
nélkülöző, kizárólag politikai jel-
szavakkal dobálózó, a kiírásnak 
nem megfelelő fércmű, kineve-
zése pedig a színházi szakma, a 
művészet és a magyar nemzet 
meggyalázása.

A DÉL úgy tudja, a tiltakozók 
azt szeretnék elérni, hogy a fő-
város vezetése új pályázatot ír-
jon ki, és azon a demokrácia sza-
bályainak megfelelően a többség 
akarata, azaz valós szakmai 
szempontok döntsenek, és ne 
politikai érdekek. Ennek érde-
kében petíciót juttatnak el az 
illetékesekhez.

dÖrner biztos  
a dolgában
Úgy tűnik, Dörner a szakma 
és több szervezet tiltakozása 
ellenére sem bizonytalanodott 
el. A távirati irodának adott in-
terjújában azt mondta: a kine-
vezése által keltett erőteljes 
negatív visszhang nem bizony-
talanította el, eszében sincs 
visszalépni. „Elgondolkodtatni 
elgondolkodtatott, elbizonyta-
lanítani semmiképpen sem” – 
fogalmazott a színművész, aki 
szerint jogukban áll tiltakozni 
ellene, ő is számtalanszor pro-
testált már, de attól még nem 
biztos, hogy az ellenzett kon-
cepció rossz.

A kinevezése elleni petíciót 
számos közéleti személyiség, 
író és színész is aláírta. majté-
nyi László volt adatvédelmi biz-
tos a hvg.hu-nak azt mondta: a 
vélemény, a szólás és a művé-
szetek szabadságának is elkö-
telezett híve, és azzal is egyet-
ért, hogy mindenkinek joga van 

színházat csinálni, a probléma 
csak az, hogy mindezt közpénz-
ből csinálják.

A volt adatvédelmi biztos 
számára egyébként márta Ist-
ván közéleti és művészi aktivi-
tása sem vonzó, de tény, hogy 
míg Dörner György pályázata 
csupán fércmű, addig mártáé 
szakmailag kifejezetten színvo-
nalas.

nem színház- 
szakmai kérdés?
Kukorelly Endre író-költő, az 
LmP országgyűlési képviselője 
már kritikusabban fogalmazott.

Szerinte az Új Színház élén 
történt vezetőcsere problémá-
ja nem színházszakmai kérdés, 
jóval túlmutat azon. mint mond-
ta: ez a látványos gesztus mély 
válságjelenségként értékelhető. 
„A regnáló kormány szemében 
a kultúra érdektelen, gyengének 
minősül, ezért könnyű szívvel en-
gedi el, áldozza be hatalmi célok 
érdekében.” Az író-politikus úgy 

látja, hogy cinikusan rájátszva 
a kölcsönös gyűlölködésre, az 
egész területet koncként dobják 
a jobboldali szavazócsoportnak. 
Ez pedig az egész társadalomra 
nézve veszélyes, hisz egyrészt 
tovább mélyíti az egyébként is 
éles megosztottságot, másrészt 
ahelyett, hogy a kultúrára épít-
keznének, mélyen leértékelik azt.

Számos ismert színész mel-
lett hat budapesti díszpolgár 
– Fischer Ádám karnagy, Fer-
ge Zsuzsa szociológus, Donáth 
László evangélikus lelkész, Heller 
Ágnes filozófus, Konrád György 
író és Zsámbéki Gábor rendező 
is értetlenül áll a döntés előtt, s 
levélben kér magyarázatot Tarlós 
István főpolgármestertől az Új 
Színház igazgatói kinevezésére. 
Jiri menzel cseh rendező-színész 
pedig nyílt levélben közölte, hogy 
a hírekkel ellentétben sosem 
beszélt Dörner Györggyel az Új 
Színházról, és a történtek után a 
jövőben sem kíván ott rendezni.

(MunkatárSunktól)

csődÖt mondott a kormány munkaerő-szimulátora

gép döntött volna 
százezrek sorsáról 
Hol dolgozzanak a visszazavart rokkantnyugdíjasok?

Teljes a tanácstalanság a rokkantnyugdíjasok jövője körül, a rémhírek terjengenek, 
de a kormány nem állt még elő az átalakítási tervekkel. 

Egyelőre tény: jövőre 40 milliárddal kisebb a költségvetési keret, 
szakmai konzultáció pedig továbbra sincs az ügyben.

így alakítanák át a rendszert

új besorolások lennének

megdöbbentette a művészeti közéletet, 
hogy Tarlós István főpolgármester 

a szélsőjobboldali nézeteket valló Dörner 
Györgyöt nevezte ki az Új Színház élére. 

Tüntettek, és aláírásokat gyűjtenek 
az interneten a tiltakozók. A politikai 

szélső jobboldalon viszont sokan 
elégedettek, hogy kaptak egy színházat, 

amelynek a Hátország nevet adnák.

sokan ellenzik, 

mások üdvÖzlik 

a kinevezést

Dörner és Csurka 
az új színház élén
a főpolgármester döntése megosztotta a közvéleményt

Színházigazgatók nyílt levele 
a főpolgármesterhez

Tisztelt Főpolgármester Úr!

Alulírott budapesti színházigazgatók  
az Új Színházban történt igazgatóváltás kapcsán 
fordulunk Önhöz.

Megismerve a győztes pályázatot, az a 
véleményünk, hogy az szakmai program helyett 
szélsőségesen radikális manifesztum, amelynek 
felháborító tartalma 2011-ben Európában 
elfogadhatatlan.

Tisztelt Főpolgármester Úr, a fővárosi 
színházi élet az elmúlt évtizedekben számos mély 
társadalmi változás közepette őrizte meg nézőit, 
minőségét és nemzeti elkötelezettségét. Ennek 
oka mindvégig a megalapozott szakmaiság volt.

Nézőink és színházi műhelyeink megtartása 
közös felelősségünk.

Budapest, 2011. október 8.

Tisztelettel:

Bálint András, Eszenyi Enikő, Mácsai Pál, Máté 
Gábor, Meczner János, Puskás Tamás,  
Szabó György, Szirtes Tamás, Zimányi Zsófia

Dörner György pályázatáról Márta István 
nem kívánt nyilatkozni. Kérdésre vála-
szolva annyit elmondott, hogy szerinte a 

direkt politizálásnak nincs helye a szín-
padon. „A színház politizál egyébként, a da-
rabokkal, a színészi játékkal, a rendezéssel, de 

egyoldalú politikai színházat nem tudok elképzel-
ni, az nem az én világom” – hangsúlyozta. Mint 
mondta, január 31-én elbúcsúzik az Új Színház-
tól és valószínűleg a fővárosi kulturális élettől is, 
máshol valósítja meg elképzeléseit. „Nincs nagy 
kedvem a fővárosban lenni” – tette hozzá. 

meggondolatlannak, hangulatkeltőnek 
és méltatlannak tartja Tarlós István a 
Magyar Színházi Társaság nyílt leve-

lét, amelyben a társaság elnökségének nevében 
Csizmadia Tibor elnök bírálta, hogy a Fővárosi 
Önkormányzat „a többségi szakmai javaslat el-
lenére” döntött az Új Színház igazgatói kineve-
zése ügyében. A főpolgármester visszautasítja a 

Magyar Színházi Társaság elnökének levelét – ol-
vasható az MTI-hez is eljuttatott válaszlevelében. 
Tarlós István megdöbbenéssel olvasta a levelet – 
írta –, visszautasítja az abban foglaltakat, vitat-
ja, hogy „politikai célú területszerzésről” 
lenne szó, „öntelt és elbizakodott gesztusnak” 
véli, hogy Csizmadia a választópolgárok összes-
ségének a nevében ír. 

nincs nagy kedvem 
a fővárosban lenni

márta István

Tarlós: „meggondolatlan, hangulatkeltő és méltatlan’’

a főpolgármester 
lezártnak tekinti az ügyet

rokkantnyugdíj 

a          szerint 

Megváltozott  
az álláspont
A DÉL információja szerint 
egyébként a kormány a 
rendvédelmi szakszerve-
zetekkel folytatott tárgya-
lások eredményeképpen 
változtatott szép csend-
ben az álláspontján, a 
rendkívüli felülvizsgálatok-
kal nem akarta tovább fe-
szíteni a húrt a már így is 
feszült hangulatban. más 
kérdés, hogy egyelőre a 
munkát újra felvenni kívá-
nó rendőröknek, rendvé-
delmiseknek sem nagyon 
tudnak mit ajánlani.

FoRRÁS: mTI


