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Alku
A hat szakszervezeti konföderá-
ció közül három december első 
napjaiban aláírta a kormánnyal 
a munka törvénykönyvének ter-
vezetéről szóló megállapodást. 
Másik három viszont nem. 
Most akkor félig teli vagy félig 
üres a pohár? Másként megkö-
zelítve a kérdést: örüljünk, hogy 
a hármaknak sikerült legalább 
némi engedményt kicsikarniuk 
a tárgyalások során? Vagy szo-
morkodjunk, mert azok, akiket 
hajlandó volt tárgyalófélként 
elfogadni a kabinet, cserben-
hagyták a kirekesztetteket?
Ugyanakkor érdemes elgon-
dolkodni azon, vajon mi törté-
nik, ha minden konföderáció 
tudomásul veszi, hogy amikor 
a munkavállalók érdekeit sú-
lyosan sértő jogszabály készül, 
sutba kell vetni a személyes el-
lentéteket. Egy felelősen gon-
dolkodó szakszervezeti vezető 
számára ebben a helyzetben 
nem a saját egzisztenciája a 
kérdés, hanem az: mit tehet 
az általa képviselt embere-
kért. Most viszont úgy tűnik, 
mindenki a saját pecsenyéjét 
sütögeti. Legalábbis erre utal, 
hogy a munka törvényköny-
véről folytatott egyezetések 
legfontosabb eredménye a 
szakszervezeti tisztségviselők 
bizonyos előjogainak megőr-
zéséről szólt. Ennél azonban 
sokkal nagyobb a tét. Például 
az, hogy a szakszervezetek 
képesek-e valódi ellensúlyt 
képezni a kormányzati túlhata-
lommal szemben. A különalku 
azt mutatja, hogy nem. Sőt a 
különutasok legitimáltak egy 
olyan egyezséget, amelynek 
igazából maguk sem voltak 
részesei, a végeredmény kor-
mányzati diktátum. Aki pedig 
ehhez hajlandó asszisztálni, az 
ne sértődjék meg, amikor – és 
a december 3-i szakszerveze-
ti tüntetésen ez meg is esett 
– aprópénzt vetnek elé. Annak 
le kell hajolnia a baksisért.  
S amikor felszedi, talán magá-
ba száll, és mélyen elszégyelli 
magát.

Nem volt testületi 
felhatalmazása Pataky Péternek, 
az MSZOSZ elnökének arra, 
hogy aláírja a kormánnyal 
az egyezséget az új Munka 
törvénykönyvéről. Az elnök 
sejtette, hogy csapdába csalja  
a szakszervezeti vezetőket  
a kormány.

Tavasszal indítja csaknem 200 ezer 
rokkantnyugdíjas ellenőrzését a 
kormány. Aki nem jelentkezik önként 
a felülvizsgálatra, az májustól 
elveszítheti az ellátást. Az átalakuló 
rokkantnyugdíjrendszer kedvez a 
fiataloknak, akik viszont elveszítik 
kiemelt státuszukat, azoknak 
három év alatt kevés pénzből kell 
talpra állniuk és munkát találniuk 
egy meglehetősen mostoha 
munkaerőpiacon.4. oldal 8. oldal

Az esős, hűvös idő ellenére a vártnál jóval harcosabb hang-
vételűre sikeredett december 3-án az a demonstráció, 
amelyet a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma szer-
vezett a Magyar Tudományos Akadémia előtti térre. A koc-
kán az életed elnevezésű nemzeti közszolgálatmentő akción 
több ezres tömeg gyűlt össze, hogy felhívja az emberek és 
a törvényhozók figyelmét: veszélyben vannak a közszolgál-
tatások. A viszonylag „langyosnak” ígérkezett megmozdu-
lást a tüntetés előtti nap legmeglepőbb eseménye rázta fel:  
három konföderációs szakszervezeti vezető megegyezett a 

kormánnyal az eddigi „legelnyomóbb” Munka törvényköny-
véről. Az emberek elkeseredetten, dühösen skandáltak, s a 
szokásos tiltakozó mondatok mellett skandálva szólították 
fel lemondásra a megalkuvó vezetőket. A tüntetők egy ré-
sze a kossuth tér felől érkezett egy szirénázó retro men-
tőautó felvezetésével, a mentő egy táskát vitt, oktatás és 
munka felirattal.  A Magyar Szolidaritás Mozgalom a Clark 
Ádám térről indulva hangos sípszó kíséretében vonult a 
lánchídon át a Széchenyi István – korábbi 
nevén Roosevelt – térre.
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„Az Országgyűlés előtti 
tér abban az állapo-
tában, formájában, 

amiben most látjuk, méltatlan 
ahhoz, hogy az ország közjogi 
főtere legyen” – nyilatkozta az 
egyik rádióadónak Kövér Lász-
ló. A házelnök úgy véli, rendbe 
kell tenni a teret, turisztikai 
szempontból és az idők folya-
mán kialakult „szoborparkkal” 

is kezdeni kell valamit. A balol-
dali sajtó azonnal lefordította: 
a kormány még a műalkotások 
körében is tisztogatást végez, 
kisöpri a múltat. A házelnök 
szerint azonban csupán arról 
van szó, hogy amikor majd át-
rendezik a teret – hogy méltó 
közjogi központ legyen – ak-
kor a József Attila szobornak 
a jelenleginél méltóbb helyet 

kell találni. Kövér László kije-
lentette: „akik azzal vádolnak, 
hogy ideológiai megfontolás-
ból, a kulturkampf jegyében 
tisztogatást hajtunk végre a 
Kossuth tér szobrai között, 
elfelejtik, hogy volt egy ere-
deti állapot, 1945-ben, amit 
ideológiai megfontolásokból, 
tisztogatási szándékból föl-
forgattak”.

Szőcs Géza kulturális 
ügyekért felelős állam-
titkár azt mondta, a 

Kos suth tér átalakítása nem 
elég érv a József Attila-szobor 
elmozdítására. Az államtitkár 
ezzel szembehelyezkedett a 
kormányzati állásponttal, a 
kormány másfél milliárdból 
állítaná helyre a tér régi arcu-
latát, így azonban a szobornak 
más helyet kellene keresni.

el a kezekkel a József At-
tila-szobortól! – hangoztatta 
Szőcs Géza. Márai Sándort 
idézve kiemelte, a honfoglaló 
magyarok nem hazát, hanem 
védett legelőt kerestek maguk-
nak. Azt, hogy e legelőből haza 
lett, a költőknek köszönhetjük 
– mutatott rá. A Kossuth tér 
1944 előtti arculatának vissza-
állítása „nem elégséges” érv a 
József Attila szobor elmozdítá-
sához – mondta Szőcs Géza. 

A kormány másfélmilliárd 
forintot különített el a Kos-
suth-tér átalakítására, amely 
célja az 1944 előtti arculat 
helyreállítása lesz. Az új téren 
a tervek szerint nem kap majd 
helyet Károlyi Mihály és József 
Attila szobra, ezeket máshova 
szállítják át.

Nem is tudom, mit monda-
nék, ha itt ülne József Attila, 
és meg kellene magyaráznom, 
most mi történik a szobrával – 
fogalmazott Szőcs Géza, meg-
jegyezve: a költőnek halálában 
is hányatott sorsa volt. A nem-
zet már 1939-ben is mulasztá-
sos kötelezettségszegésben 
volt József Attilával szemben 
– mondta.

Szőcs Géza azt mondta, 
a magyar nyelv ünnepéről 
szóló határozatot egy-
hangúlag, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül fo-
gadta el az Országgyűlés 
2011. szeptember 26-án. 
A pártok egyetértése sze-
rinte reményt adhat arra, 

hogy a „legfontosabb közös 
ügyeinkben” az ország képes 
felülemelkedni a pártérdekeken, 
és együttműködni. Kiemelte, 
hogy a kezdeményezés Gráf re-
zső nyelvész nevéhez fűződik.

Az államtitkár a magyar 
nyelvet nemzeti kultúránk leg-
fontosabb zálogának, nemzeti 
emlékhelynek nevezte. „ez a 
nyelv miközben hét évszázad-
nyi idő távlatából is érthetően 
szól hozzánk, a mai világ leg-
újabb dolgainak megnevezésé-
re is alkalmas” – fogalmazott. 
Ugyanakkor rámutatott: a 
magyar nyelv kiszorulóban van 
a tudományos életből, több 
egyetemen diplomamunkát 
csak angol nyelven fogadnak el, 
más területeken pedig a ma-
gyar idegen szavakkal, nyelvi 
szerkezetekkel „nyomorékká” 
torzul.

Azt mondta, 
2012. június 
30-ig a kor-
mány benyújtja 
a magyar nyelv-
használatró l 
szóló felméré-
sét, valamint 
előkészít egy in-
tézkedési ter-

vet a magyar nyelv értékeinek 
védelmében.

A nemzet a létét, a fennma-
radását köszönheti a nyelvnek 
– hangoztatta Hoffmann rózsa 
oktatási államtitkár a rendez-
vényen. A magyar nyelv napja 
szerinte a Költészet napjával 
és A magyar kultúra napjával 
együtt hármas ünnepet, egy-
séget alkot. „ettől kezdve a mi 
dolgunk, különösen a fiataloké, 
az iskoláké, hogy ne feledkez-
zünk meg ezeket az ünnepeket 
méltó tartalommal megtölteni, 
hogy ne váljanak üres formali-
tássá” – tette hozzá.

A nyelvápolást „szent kö-
telességnek” nevezte, mint 
fogalmazott, az új köznevelési 
törvényben és a készülő nem-
zeti alaptantervben gondos-
kodni fognak a magyar kultúra, 
a magyar irodalom értékeinek 

védelméről. 
Schmitt Pál köztársa-

sági elnök üzenetét Kubik 
Anna színművész olvasta 
fel. „A kultúra és a nyelv 
mindennél jobban össze-
kapcsol bennünket” – fo-
galmazott Schmitt Pál. 

„Nyelvünkben éljük meg a 
jelent, de benne van a múlt, 
és nyelvünk üzenet a jövő 

nemzedékek számá-
ra” – mutatott rá 

a köztársasági 
elnök, aki sze-

rint őrizni kell a 
magyar nyelv 

értékeit, és 
fejleszte-

ni is.

Útban van a józsef attila-szobor?

32 órás versmaraton
a megtartásért
csaknem  félszáz résztvevő, profik és 

civilek mondtak verseket a Kossuth 
téri József Attila-szobor eltávolítá-

sa ellen szervezett versmaratonon, több 
mint 32 órán át. ezen a civil rendezvényen 
a „hírességeknek, közéleti személyeknek is 
ki kellett várniuk a sorukat”, hiszen a vers-
mondás érkezési sorrendben zajlott: az „ut-
cáról jött emberek” mellett verset mondott 
többek között Margitai Ági, Parti Nagy Lajos, 
Kukorelly endre, Nádasdy Ádám, bródy Já-
nos, dés László, rutkai bori, Novák eszter, 
bach Szilvia, Fábri Péter és Kováts Kriszta 
– mondta el Faragó Zsuzsa dramaturg, az 
esemény egyik szervezője. 

Középiskolások, nyugdíjasok és középko-
rúak is részt vettek az eseményen, de 6-8 
éves gyerekek is kiálltak verset mondani az 
én József Attilám – Szubjektív versmaraton a 
József Attila szobránál elnevezésű Facebook-
csoport rendezvényén. Az eseményre érkező-
ket forró teával, forralt borral, zsíros kenyér-
rel fogadták a nagy hidegben. bárki színpadra 
állhatott előzetes bejelentkezés nélkül, hogy 
egy-két, számára kedves vagy fontos verset, 
írást, vallomást elmondjon, eljátsszon, eléne-
keljen, eltáncoljon vagy akár megrajzoljon  
József Attilától.

Az eseményt tiltakozásul szervezték azért, 
mert a Kossuth tér 1944 előtti képzőművé-
szeti arculatának visszaállításáról döntő or-
szággyűlési határozat alapján József Attila 
szobrát máshová kell áthelyezni.

Megy vagy marad?
Nézőpont kérdése 

el a kezekkel József Attilától!

Aki a maradás mellet voksol 

egyelőre békén hagyják, de nem tudni, mi lesz a végleges 
sorsa a Kossuth téri József Attila szobornak, amelyről 
most jobboldali politikusok kitalálták: így méltatlan a tér 

ahhoz, hogy az ország közjogi központja legyen.  A hír nagy 
indulatokat gerjesztett, az emberek valódi és virtuális 

élőlánccal is kifejezték a hírrel szembeni ellenérzésüket.

tiltakozásul verseltek

Az egyik legnagyobb író-
szervezet, a Szépírók 
Társasága az Élet és Iro-

dalomban, valamint a Népsza-
badságban tette közzé tiltako-
zását amiatt, hogy a Kossuth 
tér 1944 előtti képzőművésze-
ti arculatának visszaállításáról 
szóló országgyűlési határozat 
alapján József Attila szobra is 
máshová kerül.

„egy köztéri szobor elmozdí-
tása nem egyszerű városren-
dezési aktus. Úgy véljük, József 
Attila Kossuth téri szobrának 

áthelyezése abban az érte-
lemben is visszaállítaná az 
1944 előtti képet, hogy utólag 
azoknak adna igazat, akik nem 
ismerték el költészetét” – sze-
repel a Szépírók Társasága til-
takozásában.

 Mint írták, József Attila a 
háborút követő nemzedékek 
egész sorának eszmélkedését 
döntő mértékben határozta 
meg, és az országhatárokon 
túl ma is ő a legismertebb 20. 
századi magyar költő.

Mintegy két-
százan tilta-
koztak élőlán-

cot formálva a kossuth 
téren, azt követelve, 
hogy a tér átrendezésé-
nek ne essen áldozatául 
József Attila szobra.  
Az esemény óta virtu-
ális élőlánc is létezik, a 
Facebookon egyre töb-
ben állnak be a költő 
szobrát védő sorfalba.

A Szépírók is tiltakoztak

Önként jelentkezni ajánlott

kockán az életed

Kellemes  karácsonyi 
ünnepeket és boldog 
új évet kíván 
a 
szerkesztó́sége!
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Megállapodást kötött az új 
Munka törvénykönyvének 
a kollektív munkavállalói 

jogokra és a munkaviszonyra vo-
natkozó részéről a kormány a mun-
kaadói és munkavállalói érdekképvi-
seletekkel – jelentette be december 
2-án Matolcsy György nemzetgaz-
dasági miniszter. ez persze csak 
fenntartásokkal igaz, mert a hat 
szakszervezeti konföderáció közül 
csak a Liga, a Magyar Szakszerve-
zetek Országos Szövetsége és a 
Munkástanácsok képviselője látta 
el kézjegyével a dokumentumot. A 
különalkuban ráadásul a munka-
vállalókra vonatkozóan mindössze 
annyi szerepelt, hogy a jövőben az 
érintett dolgozókkal egyeztetni kell: 
pénzben vagy szabadidőben kérik a 
túlmunka megváltását.

Matolcsy megköszönte a meg-
állapodást aláíró érdekképvisele-
teknek a „kemény, de konstruktív” 
tárgyalásokat, és azt, hogy meg-
értették, Magyarország újjászer-
vezéséhez, megújításához szükség 
van egy új munka törvénykönyvére, 
és a munka világának újraformálá-
sára. czomba Sándor, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium államtit-
kára pedig egyenesen a józan ész 
diadalának nevezte a megállapo-
dást. A miniszter úgy vélte, a jog-
szabály hatályba lépése után Ma-
gyarország az első három ország 
között lesz az európai Unióban a 
munkaerő-szabályozás, munkaerő-
piaci-szabályozás rugalmasságát 
tekintve. A kormányfő ugyanazon a 
napon hasonló értékelést adott. Ő 
úgy látja, a törvény jobb lesz, mint 
az előző, így versenyképes a jó eu-
rópai szabályozásokkal. „Az egyik 
legjobb, de van olyan ország, ame-
lyiknek jobb munka törvénykönyve 
van, mint nekünk”, így például Szlo-
vákiának – minősítette a tervezet 
Orbán Viktor miniszterelnök

Az aláírást követően az váltotta 
ki a legnagyobb vitát, hogy egyes 
szakszervezeti szövetségeket 
eleve kizártak az egyeztetésből. 
A kormány először – valamikor a 
nyáron – csak a Liga elnökével és 
a konföderáció egyes tagszerve-
zeteinek képviselőivel volt hajlandó 
tárgyalóasztalhoz ülni, s később 
is, már szeptemberben kizárólag 
a Munkástanácsot és a Magyar 
Szakszervezetek Országos Szö-
vetségét vonták be, miközben a 
másik három konföderáció is tár-

gyalni akart volna. ezzel kapcso-
latban felvetődhet: a korántsem 
egységes szakszervezeti mozgal-
mat tudatosan kívánja még inkább 
megosztani a kormány?

Amúgy kétségtelen, hogy a 
munka törvénykönyvének terve-
zete az egykori Országos Érdek-
egyeztető Tanács munkavállalói 
oldalának felével folytatott egyez-
tetések során is valamelyest 
változni látszik. Legalábbis a kor-
mány már korábban több ponton 
visszakozott, ami egyéni képvise-
lői indítványok formájában öltött 

testet. Nem csökken a szabad-
ság, nem lesz terhességi teszt, 
nem ellenőrizhetik a munkavál-
lalók magánéletét, lesz viszont 
éjszakai pótlék – csak néhány az 
engedmények közül.

A december 2-án aláírt megálla-
podás pedig alapvetően a kollektív 
jogokról szól. e szerint a munkál-
tató a szakszervezetek számára 
megfelelő helyiséget biztosít, s 
továbbra is beszedi a tagdíjakat. 
Az érdekképviseletek ötszáz mun-
kavállalóig egy, ezerig kettő, két-
ezerig három, négyezerig négy, 

afelett pedig öt tisztségviselőt 
nevezhetnek meg, akik fokozott 
munkajogi védelemre jogosultak. 
Más kérdés, hogy ezernél több 
embert foglalkoztató cég már alig 
van Magyarországon; ezek száma 
alig haladja meg a százat.

A munkaidő-kedvezmény mér-
téke is nő: minden két szervezett 
dolgozó után egy óra lesz, amely-
nek felhasználásáról a szakszer-
vezet dönthet. Miután ezt az 
időt össze is vonhatják, körülbelül 
350-400 tag után egy „függetle-
nített” tisztségviselő lehet. Igaz, a 
cég által foglalkoztatottak száma 
alapján ők kevesebben lesznek, 
mint eddig. A megállapodás része 
ugyanakkor az is, hogy a túlmunka 
megváltásáról a feleknek kell meg-
állapodniuk, vagyis: ha a dolgozó 
nem szabadidőt, hanem pénzt 
akar a túlóráért cserében, akkor 
azt ki kell fizetni neki.

A felek rögzítik, hogy a munka 
törvénykönyvéről szóló törvény-
javaslatról folyamatosan egyez-
tettek – ez is a megállapodás 
része, miközben a kijelentés nem 
teljesen fedi a valóságot. „A felek 
kijelentik, hogy a törvényjavas-
lattal kapcsolatos szakmai vitát 
lezártnak tekintik” – e fordulat 
ugyancsak szerepel a megállapo-
dásban. 

„A kormány nem törődik a 
jövőt karjában tartó ne-
velőivel, így nem törődik 

a közös jövővel sem!”, „Nettó bé-
rem 84 ezer forint, jövőre 74 200 
lesz”, „Mi húzzuk az ország szeke-
rét, ne hagyjuk, hogy lehúzzanak 
minket!” „Érted! Érted?” Ilyen és 
ehhez hasonló feliratokat lehetett 
olvasni az ország minden részéből 
érkező tüntetők transzparensein 
a tömegben, amely megtöltötte 
az MTA előtti teret. A demonstrá-
ció az utóbbi időben már megszo-
kottá vált hangulatban kezdődött: 
a tüntetők egy része a Kossuth 
tér felől érkezett egy szirénázó 
retro mentőautó felvezetésével, a 
mentő egy táskát vitt, oktatás és 
munka felirattal.  A Magyar Szo-
lidaritás Mozgalom a clark Ádám 
térről indulva hangos sípszó kísé-
retében vonult a Lánchídon át a 
Széchenyi István – korábbi nevén 
roosevelt – térre, ahol már vetí-
tették a video üzeneteket, amelye-
ken a Szakszervezetek együttmű-
ködési Fórumának (SZeF) elnöke 
és a tagszervezetek vezetői fog-
lalták össze egy-egy percben a 
közszolgáltatások és a közszol-
gák jövőjéről vallott gondolatai-
kat. Az elektronikus beszédek a 
nagygyűlés idején is elhangzottak 
egy-egy felszólalást követően. A 
helyszínen szakszervezeti vezető 
nem, csak három közéleti szemé-
lyiség – Tamás Gáspár Miklós filo-
zófus, Gerő András történész és 
daróczi Ágnes etnológus kapott 

szót. A beszédek közben Kulka 
János színművész elszavalta Jó-
zsef Attila Levegőt! cimű versét, 
színésztársa, a szakszervezeti 
rendezvények rendszeres szerep-

lője, Papp János pedig felolvasta 
a SZeF petícióját, amelyben azt 
követelik, hogy szűnjön meg végre 
a közszférában a bértábla befa-
gyasztása, és a kormány engedjen 
legalább annyi béremelést a közin-
tézményekben, mint amennyit a 
versenyszférában megkövetel.

A kellemetlen, esős idő se vette 
kedvét a demonstrálóknak: a szó-
nokok hatásos mondatait rendre 
skandálva ismételgették. Érzékel-
hető volt ugyanakkor, hogy a köz-
intézmények dolgozói vélhetően 
munkahelyük elvesztésétől félve 

ezúttal kevesebben voltak, mint 
más tüntetéseken. Hatott a figyel-
meztetés. elsősorban a köz-, illet-
ve kormánytisztviselőket ugyanis 
főnökeik arra intették, nem taná-
csos részt venniük a kormányel-
lenes demonstráción. Helyettük 
ott voltak például az MSZOSZ-hez 
tartozó vasas, húsipari, kereske-
delmi dolgozókat tömörítő szak-
szervezetek tagjai. Feltűntek a 
téren Liga és autonómok feliratú 
zászlók is. A nagygyűlés befejezé-
se után a tüntetők átvonultak a 
Képviselői Irodaház melletti térre, 
ahol csatlakoztak az egymillióan a 
sajtószabadságért elnevezésű, a 
Facebookon szerveződő csoport 
demonstrációjához.

A demonstrációra reagálva 
Gíró-Szász András kormányszóvi-
vő közölte: a közszférában dolgo-
zóknak is tudomásul kell venniük, 
hogy az országban gazdasági vál-
ság van. 

(K. J. e.)

Mindkettőjüknek 
mennie kell!
Szakszervezeti vezetők döbbenettel és fel-
háborodással fogadták a három konföde-
rációs vezető behódolásának, a munka tör-
vénykönyve aláírásának a hírét. A hónapok 
óta tartó tiltakozássorozat egyik fontos 
célja ugyanis éppen az volt, hogy a kormány 
vonja vissza a tervezetet és folytasson ér-
demi párbeszédet az arra jogosult összes 
érdekvédelmi vezetővel.  

ÁRok koRnél, 
a hivatásos Tűzoltók Füg-
getlen Szakszervezetének 
elnöke, a Szolidaritás társ-
elnöke:
„Gaskót kilóra megvette a 
kormány, Pataky Péter lépése 
előtt viszont döbbenten állok. 
egyértelmű, hogy a megállapodás a saját 
egzisztenciájukról szól, hiszen a szakszerve-
zetek biztonsága kellett volna, hogy utolsó-
ként sorra kerüljön. ez a megállapodás 95 
százalékban csak érdekvédelmi kérdéseket 
feszeget. Mind a kettőjüknek mennie kell.”

SzékEly TAMÁS, 
a VdSz elnöke, a Szolidari-
tás társelnöke:
„Az érintett szakszervezetek 
asszisztálnak ahhoz, hogy a 
kormány a nemzetközi kritiká-
kat kivédje. deklarálják, hogy 
volt egyeztetés, miközben nem 
volt. Lezártnak tekintik a törvényről folyta-
tott vitát, ez nonszensz. ennek a lépésnek 
politikai következménye lesz.”

BoRSIk JÁnoS, 
az autonómok elnöke:
„Nincs magyarázat arra, hogy 
egy olyan törvényről megálla-
podás születik, amely a kor-
mánynak jó, a munkavállalókat 
pedig hátrányosan érinti. A kö-
vetkezményekkel az aláíróknak 
szembe kell nézniük.”

A húsipari dolgozók Szakszervezete:
„A munkavállalók elárulása, hogy a nemzet-
gazdasági miniszter, a munkaadói érdek-
képviseletek és a három szakszervezeti 
konföderáció vezetője megállapodást írt 
alá a munka törvénykönyvéről. A tervezet 
„rabszolgatörvény” és vállalhatatlan, mivel 
jelentősen hátrányosabb helyzetbe hozza a 
munkavállalókat. Az aláíró szakszervezete-
ket senki nem hatalmazta fel erre.”

A nagygyűlés alatt a több ezer 
tüntető közül sokan ellen-
szenvvel fogadták Gaskó 

Istvánt, a Liga elnökét, s miközben 
aprópénzzel megdobálták, több 
helyről, többször is felhangzott a 
„Gaskó takarodj”, „Gaskó áruló”, 
„Megvettek kilóra” és a „Szégye-
ne vagy a magyar szakszerveze-
teknek” kiáltás. Az elnök ugyanis 
a tüntetés előtti napokban meg-
állapodott a kormánnyal, hogy a 
MÁV-dolgozók megkapják a koráb-
bi privatizációs bevételből követelt 

ötmilliárd forintot, s ennek fejében 
ő lefújta az útlezárások folytatását. 
A Liga elnöke egyike volt azoknak 
is, akik a demonstrációt megelőző 
napokban – a tagszervezetek fel-
hatalmazása nélkül – elfogadták 
a Munka törvénykönyvének a kor-
mány által javasolt változatát. 

Gaskó újságíróknak azt mondta, 
a közszolgálatra vonatkozó követe-
lések, amelyek a tüntetésen elhang-
zottak, teljesen jogosak. Arra a 
felvetésre, hogy leárulózták, azt fe-
lelte, véleménye szerint a tüntetők 

tévednek, és ezt be is fogják látni. 
Felhívta a figyelmet, hogy azt is kia-
bálták neki, elárulta a vasutasokat, 
miközben a közelmúltban dőlt el, 
hogy ötmilliárd forintot fognak kap-
ni a Máv-cargo eladása után. „Nem 
rossz szándékú emberek, csak sze-
rintem nincsenek képben” – tette 
hozzá a bekiabálókra utalva. 

Az aláírók között volt még Pal-
kovics Imre, a Munkástanácsok és 
Pataky Péter, az MSZOSZ elnöke is. 
Pataky nem jelent meg a demonst-
ráción, beteget jelentett.  

Háromoldalú nemzeti konzultációs folya-
matot, konstruktív párbeszédet sürget 
a munka világát érintő törvények előké-

szítésében a Nemzetközi Munkaügyi Szerve-
zet (ILO). A tapasztalatok azt mutatják ugyanis 
– figyelmeztetnek –, hogy a szociális partne-
rekkel közösen kidolgozott javaslatok hatéko-
nyabban szolgálják a foglalkoztatást, illetve a 
szociális békét, mint a jogszabályi környezet 
felülről végrehajtott átalakítása. Szeptember 
első napjaiban a hat magyar szakszervezeti 
konföderáció fordult a szervezethez, kérve, 
hogy tekintsék át a munka törvénykönyvének 
tervezetét. Az ILO memorandumban válaszolt, 

és a szerint az előterjesztés legalább tizenki-
lenc ponton ellentétes a nemzetközi munka-
ügyi normákkal. Az ILO jelzi ugyanakkor: ha a 
tervezet valamely pontjához nem fűztek meg-
jegyzést, az nem feltétlenül annak a jele, hogy 
azzal nincs semmi gond.

a minisztérium nem érti
A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az 
MTI-nek küldött közleményében leszögezte: az 
ILO több témakör kapcsán úgy fogalmaz meg 
bírálatot, hogy azt konkrét nemzetközi össze-
hasonlító adatokkal nem támasztja alá. Ugyan-
akkor olyan szabályozási elveket is számon kér 

a törvényjavaslaton, amelyek vagy nem kötele-
ző erejű ajánlásokon alapulnak, vagy éppen az 
európai Unió bírósága jogértelmezésével ellen-
tétesek. Több megjegyzés nyilvánvaló félreér-
tésen alapul a szaktárca szerint. A közlemény-
ben megjegyzik: a nemzetközi összehasonlítás 
ráadásul azt mutatja, hogy az egyes európai 
uniós tagállamok eltérő módon tesznek eleget 
a nemzetközi egyezmények szerinti elvárások-
nak. Az NGM emlékeztetett rá: a kormány az 
egyeztetések során minden alkalommal rögzí-
tette, hogy nyitott az érdemi javaslatok befo-
gadására, ennek megfelelően néhány módosí-
tás be fog épülni a törvényjavaslatba. 

A kormánynak egyeztetnie kellene a munka törvénykönyvéről – erre figyelmeztet 
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. Meg arra is, hogy a kabinet javaslata csaknem 

húsz ponton ellentétes a nemzetközi munkajogi normákkal.

Az Ilo-nak sem tetszik 
az új munka törvénykönyve

Váltsák le  
a vezetőiket!   

A rendezvény első szónoka, Tamás 
Gáspár Miklós úgy fogalmazott, hogy 
a magyar szakszervezeti történelem 

egyik legsötétebb napja volt, 
amikor három szakszervezeti 
szövetség pénteken megegye-
zést írt alá a kormánnyal „az 
eddig legelnyomóbb munka tör-
vénykönyvét illetően”. A filozó-
fus hangsúlyozta, hogy szükség 
van a szakszervezeti egységre, 
mert „ma nem nagyon látok 
más erőt, ami a hazát megmenthetné”.

emlékeztetett arra, hogy néhány évvel 
ezelőtt népszavazás erősítette meg, hogy 
a „szociális jogokból nem engedünk”. Hozzá-
tette, az akkori ellenzék azt mondta, hogy 
a szociális jogok mellett áll. A szónok arra 
kérte a megjelenteket, hogy mindenkit ve-
gyenek rá a szakszervezetekbe való belé-
pésre, és ha az érdekvédelmi képviseletek 
vezetői nem méltóak a posztjukra, akkor 
váltsák le őket.

Sokan féltek  
eljönni

daróczi Ágnes etnológus 
beszédében azt mond-
ta, minden társadalmi 

csoport „iszonyúan mély vál-
sággal” szembesül. Megfogal-
mazása szerint „nincs más 
utunk, mint megszervezni magunkat”. Mint 
elmondta, sokan féltek eljönni a szombati 
tüntetésre, ám azok, akik itt vannak, „élő 
lelkiismeretei” az országnak. Azért jöttek 
el, hogy szóvá tegyék: nemcsak gazdasági 
válság van, hanem nagyon mély társadalmi 
válság is. S ha így mennek tovább a dolgok, 
lesz még mélyebb is.  A társadalmi válságot 
pedig nem kezeli a kormány, ezért kell a tár-
sadalmi szolidaritás.

Rombolják  
a szabadságot

Gerő András történész a hatalmon 
lévőkre utalva azt mondta: „Ők most 
itt rombolnak, rombolják a magántu-

lajdont, a szabadságot, a jog-
biztonságot, a nemzeti kultu-
rális-oktatási intézményeket, 
a polgári állam civilizatorikus 
alapjait.”

A történész szerint a kor-
mányoldal úgy véli, polgári, kon-
zervatív erőként forradalomra 
hivatott, „miközben forrada-
lomra egyébként senki nem adott nekik fel-
hatalmazást.” Érvelése szerint a „polgári” 
kifejezés sokkal inkább felhalmozást, mint-
sem pusztítást, a konzervatív pedig szer-
ves változást, „azaz evolúciót, nem pedig 
forradalmat, azaz revolúciót jelent.”

Kiemelte, hogy a döntéshozók folyama-
tosan arra hivatkoznak: nagy többséggel 
kaptak felhatalmazást. „de nem arra, hogy 
babráljanak a magántulajdon körül, nem ar-
ra, hogy rombolják a szabadság, a szerzett 
jogok és a polgári civilizáció rendszerét (...) 
sokkal inkább arra, hogy a magyar nép szá-
mára elviselhetőbb viszonyokat teremtse-
nek” – jelentette ki.

Rossz az irány

„Ha rákay Philip itt lenne most, olyan 
egymillió főre becsülne minket. 
Szűcs Viktória vagyok, a bölcsődei 

dolgozók demokratikus Szak-
szervezetének (bddSZ) veze-
tője. Van egy jó hírem. A mai 
megmozdulást rengetegen 
támogatták!” – állt fel a szín-
padra a szakszervezet elnöke, 
mondatait ütemes taps fogad-
ta. Ma, több mint másfél évvel 
a választások után tisztán lát-
juk, hogy az irány rossz. Még akkor is látjuk 
ezt, ha az éjszaka leple alatt születnek meg 
a törvények. Nem a szakszervezetekről szól 
ez a mai nagygyűlés, hanem a változásokról, 
melyek minden magyar állampolgárt érinte-
nek – hangoztatta Szűcs Viktória.

a kÖzszolgáltatások megvédéséért tüntettek a szakszervezetek tudatosan osztja meg a szakszervezeteket a kormány?

Futótűzként terjedt a hír: három konföderációs szakszervezeti vezető megegyezett 
a kormánnyal az eddigi „legelnyomóbb” Munka törvénykönyvéről. Az alku a Kockán az 

életed! címmel december 3-ára szervezett nemzeti  közszolgálatmentő demonstráció 
előtti napon született. Így aztán nem csoda, hogy a tervezettnél is jóval harcosabbra 
sikeredetett a demonstráció, amelyet a Szakszervezetek együttműködési Fóruma 

szervezett a Tudományos Akadémia előtti térre, hogy felhívják az emberek és a 
törvényhozók figyelmét: veszélyben vannak a közszolgáltatások.  

Gaskót apróval dobálták

V É L E M É N Y

V É L E M É N Y

különalku
A hatból csak három szakszervezeti 
konföderáció írta alá december 2-án  

a megállapodást a kormánnyal az új munka 
törvénykönyve tervezetéről. Az autonómok 

szerint ez nem legitim egyezség, a SZeF 
pedig nem érti, hogy szakszervezeti kollegáik 

miként adhatták a nevüket ehhez.

érted! érted?

Kockán az életed!

Elfogadhatatlan, érthetetlen
„A megállapodás létrejötte körülményeinek ismeretében 
elfogadhatatlan és érthetetlen, hogy szakszervezeti 
kollégáink a nevüket adták egy ilyen megállapodáshoz” 
– a paktum kapcsán ezt fogalmazta meg a Szakszerve-
zetek Együttműködési Fóruma (SzEF). „Az alapvető fe-
lelősség mindezért a Magyar köztársaság kormányát 
terheli, mert a demokratikus választás eredményeként 
megkapott kétharmados többség lehetőségével soroza-
tosan visszaélt és visszaél, azt a látszatot keltve, hogy 
a lehetőséggel felhatalmazást is kapott Magyarország 
minden, az elmúlt húsz év demokratikus átalakulása 
során jól-rosszul kialakult intézményi struktúrájának 
átalakítására”. Ezzel a SzEF elsősorban a háromoldalú 
szociális párbeszéd korábban kialakult intézményrend-
szerének felszámolására utalt.



I. évfolyam 3. szám • 2011. december CIVIl 54 hÁTTéR  I. évfolyam 3. szám • 2011. december

a szolidaritás néhány vezetője a 
közelmúltban több kelet-magyar-
országi várost is felkeresett. mi-
lyenek voltak a tapasztalatok?

A legfőbb tapasztalatunk az volt, 
hogy az országnak ezen a részén óriási 
az elkeseredettség. Az emberek csa-
lódtak az összes politikai pártban, úgy 
érzik, az ő érdekeiket senki sem képvi-
seli megfelelően. Minden településen, 
Nyíregyházától Miskolcon át Ózdig nagy 
volt az érdeklődés a Szolidaritás moz-
galom iránt. Az itt élők nagyon felelősen 
gondolkodtak a helyzetükről, és nem 
bűnbakkeresésben, vagy kirekesztés-
ben látják a problémáik megoldását.

ebben a régióban is ugyanarra vár-
nak az emberek, mint bárhol az ország-
ban. Nagy igényük van arra, hogy saját 
ügyeikben és országos kérdésekben 
is valaki őszintén beszéljen velük. Saját 
bőrükön tapasztalják annak a sikerpro-
pagandának az összes hamisságát, ami 
nem ismeri el a megszorításokat és fo-
lyamatosan a gazdaság nem létező fej-
lődéséről beszél. Az emberek a helyzet 
őszinte feltárását és konkrét elképzelé-
seket szeretnének hallani. Megértőek 
a súlyos lépésekkel szemben is, ha azt 
látják, hogy ezek valóban a helyzetük 
jobbrafordulását eredményezik.
Hol tart a szervezetépítés?

A Szolidaritás tagjai számára az 
alapvető hívó szó, közös érték magá-
nak a szervezetnek a neve. Kölcsönös 
odafigyeléssel, egymás segítésével 

megteremthetjük az ország jobblété-
nek is az alapjait. ezért is gondoljuk, 
segíteni kell a helyi csoportok szerve-
ződését, hogy minél jobban kiépüljön 
a szolidáris háló. Ma már budapest 
minden kerületében, de a kisebb te-
lepülések közül is nagyon sokban van 
már képviselete a Szervezetnek. ezért 
december 17-én, pontosan délben 
minden település legforgalmasabb 
pontján meg is mutatjuk magunkat. 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
rendszeresen felvetődik  
a párttá alakulás kérdése.

Le kell szögezni: a Szolidaritás nem 
párt, hanem tömegmozgalom. A cé-
lunk, hogy ezt kiteljesítsük, és akár 
többszázezres tagságot tudhassunk 
magunk mögött. Ugyanakkor nyilván-
valóan azt szeretnénk, hogy megvál-
tozzon az a rendszer, ami ma Magyar-
országon körvonalazódik, és januártól 
még inkább kiteljesedik. célunk, hogy 
ne egy korábbi rendszer kerüljön vissza 
ennek a helyére. Ha már a harmadik 
köztársaságot lerombolták, akkor egy 
olyat hozzunk létre, ami igazságosabb 
és jobban működő lesz, mint a korábbi 
volt. ennek érdekében a mozgalom igen-
is politizál, de jelenleg nincs napirenden, 
hogy a Szolidaritás párttá alakuljon.
milyen a szervezet viszonya  
a politikai pártokhoz?

Az elmúlt évben komoly átrendező-
dés kezdődött a belpolitikában. Számos 
civil kezdeményezés jelent meg a köz-

életben, többtízezres tüntetések zaj-
lottak a fővárosban, de országszerte 
is egyre többen nyilvánítják ki elégedet-
lenségüket a hatalommal szemben. A 
Szolidaritás mozgalom talán a legnépe-
sebb ilyen országos szervezet. ebben a 
helyzetben egyértelmű, hogy a pártok 
részéről elkezdődjön egyfajta puha-
tolózás, de hivatalos kapcsolat, vagy 
együttműködés nincs egyikükkel sem.
milyen lépéseket terveznek  
a közeljövőben?

A legfontosabb, hogy február 
végéig működőképes és hatékony 
szervezetet építsünk ki. Úgy gondol-
juk az év elejére mindenki számára 
egyértelmű lesz, hogy a parlament 
2/3-os többsége által meghozott 
törvények – gondolok itt a Munka 
törvénykönyvére, az új nyugdíjszabá-
lyozásra, de idevehetjük az oktatási 
ügyeket, vagy az adózást is – súlyos 
hátrányokat okoznak az emberek-
nek, miközben alig látszik bármi is 
abból, hogy itt jobbra forduljanak a 
közös ügyeink. ezért is kulcsfontos-
ságú a szervezet minél szélesebb 
kiépítése. Kiutat kell találnunk a 
jelenlegi helyzetből, mert a puszta 
elégedetlenség azon túl, hogy rosz-
sz tanácsadó, még nem alkalmas 
az ország sorsának jobbra fordítá-
sára. Hiszem, hogy együttműködve 
képesek lehetünk jó megoldásokat 
találni és azokat megvalósítani.

(MUNKATÁrSUNKTÓL)

Gyakorlatilag megzsarolta 
a kormány a szakszer-
vezeteket, ezért írta alá 

pénteken a megállapodást – 
legalábbis ez derül Pataky Péter 
szavaiból. A Magyar Szakszer-
vezetek Országos Szövetségé-
nek elnöke volt a három szak-
szervezeti vezető egyike, aki 

részt vett a tárgyalásokon – ír-
ta a Népszava. Gaskó Istvánnal, 
a Liga és Palkovics Imre, a Mun-
kástanácsok vezetőjével együtt 
írták alá a megegyezést. Pata-
ky lapunknak azt mondta, ulti-
mátumot kaptak a kormánytól: 
vagy aláírnak, vagy nem lesz-
nek kisebb módosítások sem. 

Az MSZOSZ elnöke szerint két 
rossz közül a kisebbiket válasz-
tották, mert legalább elérték, 
hogy ne a foglalkoztató dönté-
sén múljon a túlmunka díjazá-
sa. Az eredetileg beterjesztett 
javaslat a szakszervezet alap-
jait is szétverte volna, szerinte 
ezen is sikerült enyhíteni. Tudja, 

hogy most sokan árulónak tart-
ják, de szerinte nem lehetett 
elérni, hogy a tárgyalásokba 
mind a hat szakszervezeti kon-
föderáció részt vegyen. Arról is 
beszélt, hogy az aláírásra nem 
volt testületi felhatalmazás, 
az esemény előtt „csak arra 
volt ideje, hogy az ügyvédjükkel 

egyeztessen”. Megjegyezte, 
nyilvánvaló volt, hogy csapdát 
állított a kormány az érdekvé-
dőknek. Ők csak részmegálla-
podásra készültek, mégis azt 
kommunikálja a kabinet, hogy 
a jogszabály egészével értet-
tek egyet az érdekvédők. So-
kakban felmerül a kérdés, ilyen 

előzmények után miért kellett 
belemenni a tárgyalásnak sem 
nevezhető beszélgetésekbe, és 
miért engedtek a zsarolásnak. 
A teljes igazság egyelőre nem 
derült ki, azt mindenesetre 
Pataky is elismerte, nehéz hely-
zetbe került.

(MUNKATÁrSUNKTÓL)

A kormányváltás óta 
nincsenek könnyű hely-
zetben az érdekvédők, 

ezt jól mutatja Kónya Péter 
esete. Ő 13 évig vezette a 
Fegyveres és rendvédel-
mi dolgozók Érdekvédelmi 
Szövetségét, most mégis 
lemondott elnöki posztjáról. 
ezzel együtt kezdeményezte 
hivatásos katonai szolgálati 
viszonya alóli felmentését is. 
Indoklásként úgy fogalmazott: 
nem tudta megakadályozni, 
hogy elveszítsék a jogaikat, 
a szolgálati törvények válto-
zásai miatt „érdekvédőként 
tisztességesen már nem 
lesz lehetőségem” a hivatá-
sosokat képviselni. Kónya 

Péter érdekvédelmi munkáját 
egyébként már régóta pró-
bálják ellehetetleníteni.

A rendvédelmiek szolgálati 
nyugdíjáért tartott, április 16-i 
demonstráció után két nap-
pal jelentősen csökkentették 
a fizetését. Pártpolitizálás-
sal is vádolták, a Független 
rendészeti Panasztestület 
elnöke a „bohócforradalom” 
miatt méltatlansági eljárást 
fontolgatott ellene. A ma 
már a Szolidaritás mozgalom 
vezetőjeként tevékenykedő 
Kónya a fegyveresek sztrájk-
bizottságának elnöki posztjá-
ról akkor mondott le, amikor 
Orbán Viktor többszöri kísér-
lete ellenére sem tárgyalt 

velük érdemben. 
Gyakran kérde-
zik tőle, politikai 
pályára készül-e, 
ám – ahogy 
mondja – ezen 
még ráér gon-
dolkozni. A törvény szerint 
ugyanis a leszerelését köve-
tően még három évig nem 
lehet politikai párt tagja, nem 
lehet parlamenti képviselő, 
igaz, kormányzati tisztséget 
vállalhat.  Jelenleg a leszere-
lési folyamat zajlik, de ha lezá-
rult, akkor szándékai szerint 
teljes energiáját a Magyar 
Szolidaritás Mozgalom ügye-
inek képviseletére fordítja – 
nyilatkozta.

Tizenhárom év után lemondott a Fegyveres és 
rendvédelmi dolgozók Érdekvédelmi Szövetségének 

vezetéséről, s ezzel együtt kezdeményezte a hivatásos 
katonai szolgálati viszonya alóli felmentését is. Levonta 
a következtetést, s mostantól csak a Szolidaritással 

foglalkozik. Legalábbis egyelőre.

kónya távozott
a frdsz elnÖke levonta a kÖvetkeztetéstA kormányszóvivői iroda 

szerint a kormány állás-
pontja a munka törvény-

könyvével kapcsolatban vilá-
gos: „akik ez ellen tüntetnek, 
azok a régi, torz rendszerek 
fennmaradásában érdekel-
tek.” Közleményükben hangsú-
lyozzák, továbbra is elismerik 
minden munkavállaló, illetve 
szervezet alkotmányos jogait.

A kormány megállapodott 
a munkaadói és munkaválla-

lói érdekképviseletekkel az 
új Munka törvénykönyvének, 
a kollektív munkavállalói jo-
gokra és a munkaviszonyra 
vonatkozó részeiről – emlé-
keztetnek. Az érdekképvise-
leti konföderációk közül az 
eseményen az MSZOSZ, a 
LIGA és a Munkástanácsok 
vettek részt.

 A közleményben azt írják: 
Magyarországnak szüksége 
van egy új Munka törvény-

könyvére, amely segíti a mun-
kahelyek megteremtését, 
védi a meglévőket és rugal-
masan növeli a foglalkozta-
tottságot. Hozzáteszik: a régi 
elavult szabályozás helyett az 
új törvénykönyv európa egyik 
legversenyképesebb mun-
kajogi alapját hozza létre, és 
biztosítja a szakszervezetek 
működési feltételeit, s meg-
akadályozza a bércsökkentés 
lehetőségét.

A kormány szerint szükség van az új munka 
törvénykönyvére és a munka világának újraformálására 

Magyarország újjászervezéséhez, megújításához –  
közölte a kormányszóvivői iroda az MTI-vel.

A hivatás elismeréseként 
jön létre jövőre a Magyar 
Kormánytisztviselői Kar 

– legalábbis a kormány szerint 
ezt jelenti, hogy a készülő köz-
szolgálati tisztviselői törvény a 
kormánytisztviselőket kötele-
zően egy új szervezetbe tereli 
majd. A kar szakmai kamara-
ként működik, de többé-kevés-
bé átveszi a szakszervezetek 
érdekvédelmi feladatait is, így 
véleményt nyilváníthat például a 

foglalkoztatottakat érintő mun-
káltató intézkedések kapcsán.

Módosul a hivatásos állo-
mányúak szolgálati viszonyát 
szabályozó törvény is. e szerint 
a fegyvereseknél Magyar ren-
dészeti Kart hoznak létre, ahol 
szintén kötelező lesz a tagság. 
A kamara dolga alapvetően itt 
is az érdekvédelem – miközben 
az állományt érintő szakmai 
kérdésekben is véleményt nyil-
váníthatnak –, tehát a szak-

szervezetek ezen a területen is 
háttérbe szorulnak. A kormány 
ez utóbbi előterjesztésben a 
hatályos munka törvénykönyvé-
nek kisebb módosítására is ja-
vaslatot tesz, ami elsősorban a 
szakszervezeteket érinti. Nem 
várják meg tehát az új munka 
törvénykönyvének hatályba lé-
pését, hanem az érdekképvise-
letek működését szinte ellehe-
tetlenítő szabályokat már jövő 
januártól életbe léptetnék. 

Mélyütés 
az érdekvédelemnek

Van, aki a kapun be-
lülre akart kerülni, 
mások viszont az 

utcáról, minden eddiginél 
keményebben folytatják 
az érdekvédelmet, miköz-
ben a szakszervezeti egy-
ség felszámolása végleg 
megkezdődött – reagált 
kiszelly zoltán politoló-
gus, arra, hogy a munka 
törvénykönyve aláírásá-
val hat konföderációból 
három deklarálta, lemond 
a további egyeztetésről. A 
vezetőknek nem is nagyon 
volt más választásuk, fő-
leg Pataky Péternek nem.

– Azt talán senki nem 
vitatja, hogy a liga, azon 
belül is a vasutasok min-
dig is a konföderációk 
legkeményebb magja volt, 
el is érték, amit akartak. 
Megkapják a Cargo priva-
tizációja utáni 5 milliárd 
forintot, most joggal gon-
dolhatja a többi tag, hogy 
az ő érdekeiért már nem 
fognak harcolni. Akik nem 
tudtak látványos ered-
ményeket elérni, azoknak 
mindenképp vonzóbb az 
erősebb ellenzéki oldal, 
miközben az is látszik: aki 
a kormánnyal meg tud ál-
lapodni, az eredményes 
lehet – mondja a politoló-
gus, aki szerint kormány-
oldalról mindenképpen 
hasznos, hogy partnerévé 
emelte, s ezzel megosz-

totta a szakszervezete-
ket.  kiszelly zoltán sze-
rint viszont azok, akiknek 
a követeléseit láthatóan 
nem tudja, vagy nem is 
akarja a kormány teljesí-
teni, jobb, ha az erősebb 
ellenzékhez húznak.  Igaz, 
vezetők számára ott már 
nem igen maradt hely.

Pataky Péter a status 
quo-t választotta, úgy gon-
dolja, kapun belül maradva 
talán eredményesebb le-
het, igaz, nem is igen ma-
radt más választása. Az 
utcán megindult akcióso-
rozat, az egészen új moz-
galmi oldal elfoglalta az 
aktív ellenállás pozícióit, 
így az MSzoSz-elnök egy 
opportunistább, egyez-
tetésekre apelláló érdek-
védelem mellett döntött. 
nyilván arra számít, hogy 
első körben a funkcionári-
usainak üzen azzal, amit a 
szakszervezeti jogosítvá-
nyok terén el tudott fogad-
tatni, s bízik abban, hogy 
ezt majd rajtuk keresztül 
a tagság is értékeli. Most 
azon dolgozhat, hogy meg-
óvja a munkavállalókat a 
nagyobb pofonoktól, s a 
nemzetközi szervezeteken 
keresztül folyhat tovább a 
küzdelem a munkavállalók 
jogaiért – értékelte a hely-
zetet kiszelly zoltán, aki 
szerint viszont kérdés: ez-
zel nem veszít-e majd töb-

bet a vámon, mint ameny-
nyit a réven megnyert. 
kicsi az esélye, hogy a kor-
mánynál most bármi olyat 
ki tudjanak harcolni, amit 
a munkavállalók majd saját 
bőrükön megéreznének – 
véli. Minden esetre orbán-
nak politikailag jól jönne, ha 
egy alapvetően szocialista 
kötődésűnek elkönyvelt 
szakszervezeti vezetőt is 
körön belül, partnerének 
tudna – állítja a polito-
lógus. kiszelly szerint a 
szakszervezetek bomlása 
már tavasszal elindult. A 
nagy közös demonstrációt 
követő bohócforradalom 
már megosztotta a vona-
lakat, onnantól pedig egy-
értelmű volt, hogy elindult 
egy teljesen más, a konfö-
derációkat szétbomlasztó 
irány. A Magyar Szolida-
ritás Mozgalom és az azt 
kísérő csoportok mellett 
nyilvánvaló volt, hogy abba 
az irányba már nem mehet-
tek, így Pataky Péter sem, 
hiszen ott már foglaltak a 
helyek, le vannak osztva a 
szerepek – szögezi le a po-
litológus. 

KUN J. VIKTÓrIA   

Nyugat-Magyarországon Ma-
gyar Katit keresse az, aki csat-
lakozna a szervezethez. A terü-

leti koordinátor már az Akcióegység 
tavaszi demonstrációin is részt vett, 
a Magyar Szolidaritás Mozgalom pedig 
természetes folytatása volt „mozgal-
mi” pályájának.  A d-day előtt a Face-
bookon közvetítette a buszos és autós 
telekocsikat a négynapos sorozatra. 
Októbertől az országos útlezárás fa-
cebookos oldalát és csatolt webfelület 
egyik üzemeltetője, szervezője.

Kelet-Magyarország összekötője 
Varga Arnold, aki már a januári első 
tüntetésen is ott volt, s később az 
egyik szervező lett. A ’89-’90-es rend-
szerváltoztatáskor is kivette a részét 

az átalakulásban. Akkor úgy gondolta, 
minden a helyére kerül, s jó úton halad. 
Úgy érzi, ez nem sikerült. A sajtó- és 
szólásszabadság megnyirbálása elleni 
demonstrációsorozat, valamint a kor-
mány folytatólagos tettei elültették, 
kiprovokálták a rendszerrel szembeni 
elégedetlenséget.

budapesten és Pest megyében 
csőke András koordinátor tartja ke-
zében a Szolidaritás ügyeit. A területi 
képviselő a tavalyi magánnyugdíj-pénz-
tári demonstráción keveredett bele az 
„Ügybe”, ő volt az egyik szervező. Most 
ő szervezi a Szolidaritás mozgalom 
területileg legkisebb, mégis az egyik 
legnépesebb régió kerületi és városi 
kapcsolattartóinak tevékenységét.

Területi koordinátorok is segítik már a Magyar Szolidaritás 
Mozgalom országos szervezését és információcseréjét. A közös 

bennük: a kezdetektől részt vesznek a szervezet munkájában. 

A Szolidaritás régiói

érdekvédők zsákutcában

zsarolás volt?
Kormányzati csapda szakszervezeteknek

Nem volt testületi felhatalmazása Pataky Péternek,  
az MSZOSZ elnökének arra, hogy aláírja a kormánnyal  

az egyezséget az új Munka törvénykönyvéről. A Népszavának 
elmondta, sejtette, hogy csapdába csalja a szakszervezeti 

vezetőket a kormány. Végig részmegállapodásról beszéltek, 
ennek ellenére a kabinet azt kommunikálja,  

hogy a szakszervezetek az egész jogszabálytervezetet 
támogatják.  A többiek nehezen fogadják el tőle, hogy  

„átállt a másik oldalra”, Gaskó Istvánnal  
és Palkovics Imrével került egy csapatba.

V É L E M É N Y

A kormány 
elégedett

ki miben érdekelt
kiszelly: szakadnak a szakszervezetek

Megkezdődött 
a mozgás
A baloldalon minden jó hely elkelt

székely sándor a magyar szolidaritás mozgalomról

nincs napirenden 
a párttá alakulás
Szervezkedik, építkezik a Magyar Szolidaritás Mozgalom (Szolidaritás), 

s most megtörve az „építkezés” miatt átmenetileg beállt csendet, 
a korábbinál is nagyobb lendülettel és erőkkel készülnek a folytatásra. 

Tapasztalatokról, újdonságokról és tervekről kérdeztük Székely Sándort, 
a szervezet társelnökét.

koordinátorok országszerte

A Magyar Szolidaritás Mozgalom vezetői folyamatosan járják az országot, 
és fórumokat tartanak. Időpontokról és helyszínekről 

a Szolidaritás honlapján és facebook-oldalán tájékozódhatnak. 
www.szolidaritasmozgalom.hu 

www.facebook.com/SzolIdARITASmozgalom

MAGyAr KATALIN

VArGA ArNOLd

cSŐKe ANdrÁS
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A költségvetés parlamenti tárgyalásakor tö-
megével zuhantak be az utolsó pillanatban 
is a módosító indítványok. A változásokat – 

többnyire drágulások – alig lehet úgy számba venni, 
hogy ne maradjon ki valami. A teljesség igénye nél-
kül, a legfontosabb módosításokat tesszük közzé.

 Változott – sok egyéb mellett – a béren kívü-
li juttatás rendszere: januártól csak a Nemzeti 
Üdülési Alapítvány által kibocsátott erzsébet-
utalványt lehet fogyasztásra és készétel-vásár-
lásra adni. Az eva-körből 2012-től kilépő vállalko-
zásoknak az eddigi szabályok szerint 2013. június 
30-ig nem kellett volna társaságiadó-előleget fi-
zetniük, ezt az előírást most módosították. 

 A cigarettán kívüli dohánytermékek forgalma-
zói az adójegy lecserélésével „rugalmas, a gyor-
san változó piaci igényekhez alakuló árpolitikát” 
folytathatnak, de a váltás állami többletköltsége-
it költségtérítés formájában meg kell fizetniük. 

Az öröklés, ajándékozás és vagyonátruházás 
után vagyonszerzési illetéket, a közigazgatási 
hatósági és bírósági eljárásért pedig eljárási ille-
téket kell fizetni. ezeket soron kívüli, sürgős vagy 
azonnali ügyintézés esetén igazgatási szolgálta-
tási pótdíjjal is megfejelik. 

variációk személyi 
jÖvedelemadóra
Az egykulcsosnak mondott személyi jövede-
lemadózás, mint ezt már korábban is tudni le-
hetett, valójában lényegében kétkulcsos lesz: a 

havi bruttó 202 ezer forint fölötti jövedelemnek 
a félszuperbuttóval felszorzott része után kell a 
16 százalékos szja-t megfizetni. Az adójóváírás 
intézményét azonban megszüntetik.

Módosul az alacsony kerese-
tű munkavállalók bérének 
emelését ösztönző 
törvény. ezentúl a 
bruttó 300 ezer 
forint alatt keresők 
nettó bérének értékét a 
munkaadónak kell szin-
ten tartania. Aki ezt 
nem tartja be, azt a 
munkaügyi ellenőrzés 
során nem bírságolhatják, 
viszont az elvárást nem teljesítő 
cég két évig nem indulhat közbeszer-
zésen, és nem kaphat állami támogatást.

Adókötelessé válik a reprezentáció és az üz-
leti ajándékok juttatása. A juttatás értékének 
1,19-szeresét 16 százalék szja és 27 százalék 
eho terheli.

olcsóbb regisztráció,  
drágább átíratás
Az új adótörvények értelmében jövőre lényege-
sen csökken a regisztrációs adó, ugyanakkor az 
illetéktörvény módosítása megemeli a személy-
gépkocsik átírási illetékét. 

Az igazgatási illeték 2200 forintról 3000 
forintra nő. A peres eljárás illetéke 10 000 és 
1 500 000 forint közöttire változik. A válóper, va-
lamint a közigazgatási határozat bírósági felülvizs-
gálata iránti eljárás illetéke 30 000 forint lesz.

Felgyorsul az ingatlanszerzési illeték kivetése: 
az ingatlan megszerzéséről az ingatlan-nyilván-
tartási eljárás befejezését követő nyolc napon 
belül értesíti a földhivatal az adóhatóságot.

a cHipsadóHoz  
már mindenki ért
A parlamenti vita során az egyik legnépszerűbb 
téma a chipsadó volt, úgy voltunk ezzel, mint a 
focival: mindenki értett hozzá. A döntés értel-
mében bővül a termékkör az ízesített sörrel 
és az alkoholos frissítőkkel, ezek esetén az adó 
literenként 20 forint lesz, pontosabbá válik az 
energiaital fogalma, az üdítőitalok és az előre-
csomagolt cukrozott készítmények esetén nem 
a hozzáadott cukor, hanem az összes cukor-
tartalom lesz az irányadó abban a tekintetben, 
hogy a termék adóköteles vagy sem. 

Változnak a meglévő termékkörben az adó-
mértékek. A 25 százaléknál alacsonyabb gyü-
mölcstartalmú üdítőitalok esetén literenként 
5-ről  7 forintra emelkedik, a sós snackek és 

ételízesítők esetén 
kilónként 200-ról 250 

forintra emelkedik az adó 
mértéke, de adókötelesek lesz-

nek januártól – sok egyéb mellett – az 
extrudált sótartalmú termékek is. 

egy Háztartásban egy Hektó 
sÖr készülHet adómentesen
A kereskedelmi gázolaj adókedvezményét ki-
sebb mértékben növelik: januártól a dízelt üzleti 
célból tankolók literenként 17 forintot igényel-
hetnek vissza, holott az eredeti tervben 19,5 
forint szerepelt.

A törvényjavaslat szerint a magánszemélyek 
által saját fogyasztásra készített sör, bor és 
pezsgő előállítása nem minősül jövedéki termék 
belföldi előállításának, így ez a tevékenység men-
tesül az adóraktári kötelezettség alól.

Évente háztartásonként 1000 liter sört le-
het főzni adómentesen, saját fogyasztásra. A 
sör előállítására alkalmas főzőüstöt és komló-
forraló üstöt viszont csak vámhatósági enge-
déllyel lehet majd tartani. A kisüzemi sörfőzdék 
adminisztrációs terheit enyhítik. Szintén adó-
mentes lesz 1000 liternyi saját fogyasztásra 
szánt gyümölcsbor és évi 1000 liter pezsgő 
előállítása.

az áfa-emelést sem  
Úsztuk meg 
Ahogyan már tudni lehetett, az általános 
forgalmi adó felső kulcsa 25-ről 27 szá-
zalékra nő, így a bruttó árban megjele-
nő áfatartalom 20-ról 21,26 százalékra 
változik. Az adómérték kezelésére alkal-
mas pénztárgépeket és taxamétereket 
február 29-ig kell átállítani, az átállításig 
kézi kibocsátású nyugtával, illetve szám-
lával kell a bizonylatadási kötelezettséget 
teljesíteni.

adományozni sem leHet 
adómentesen
A társasági adóról és osztalékadóról szóló sza-
bályozásban megjelenik többek között az ado-
mány és a bejelentett immateriális jószág fo-
galma. ez utóbbi az adóhatóságnak a szerzéstől 
számított hatvan napon belül bejelentett, jogdíj-
bevételre jogosító javait jelenti, ennek majdani 
eladása csökkenti majd a társasági adó alapját.

Az egyszerűsítés jegyében módosítják a beje-
lentett részesedés fogalmát, hogy a tulajdono-
soknak ne kelljen bejelenteniük, ha egy cégben 
a százalékos részesedésük nem nő, csak annak 
az értéke. Újradefiniálják az osztalékot, hogy a 
meghatározás megfeleljen az európai Unió egy-
séges jogértelmezési gyakorlatának.

megHosszabbító eva-agónia
A kormány és a frakció hosszas csatározás 
után döntött az eva kulcsáról is. A változtatá-
sok értelmében a jelenlegi 30-ról 37 százalék-
ra emelkedik az egyszerűsített vállalkozói adó 
kulcsa, a munkaadó által fizetendő tb-járulék 
pedig 27 százalékos, szociális hozzájárulási 
adóvá változik.

szinte mindenért tÖbbet kell fizetni 

így drágul az élet 
jövőre

A Moody’s hitelminősítő 
néhány nappal ezelőtt 
Londonban közölte, hogy 

az eddigi „baa3”-ról egy foko-
zattal lejjebb sorolta, „ba1”-re 
rontotta a magyar kormány-
kötvény-osztályzatot. A szer-
vezet további leminősítés lehe-
tőségét is kilátásba helyezte. 

 A Moody’s indoklása szerint 
egyre nagyobb  a bizonytalan-
ság, hogy Magyarország telje-
síteni tudja-e a költségvetési 
konszolidáció és a közadósság-
csökkentés középtávú célki-
tűzéseit, különös tekintettel a 

magyar gazdaság egyre kor-
látozottabb középtávú növeke-
dési kilátásaira.

A hitelminősítő szerint 
emellett Magyarország „egyre 
fogékonyabb az eseménykoc-
kázatokra” a magas államadós-
ság-teher, a külföldi befektetők-
től való erőteljes függés és a 
jelentős finanszírozási igények 
miatt. A leminősítést magya-
rázó első tényezővel kapcso-
latban a Moody’s megjegyzi: 
kétségek övezik a középtávú 
célok teljesülését a magasabb 
finanszírozási költségek, vala-

mint az alacsonyabb gazdasá-
gi növekedés miatt. Magyar-
ország 2010 végén fennálló 
81 százalékos adósságrátája 
magasabb, mint az ugyanilyen 
baa3-as minősítéssel rendel-
kező országok átlaga (medi-
ánértéke). A kormány elköte-
lezett ugyan, hogy 2018-ig a 
GdP-arányos államadósságot 
50 százalékra csökkentse, de 
a középtávú stratégiája nem vi-
lágos és az egyszeri tételek, így 
a nyugdíjvagyon államosítása, 
nem javítják az adósság fenn-
tarthatóságát hosszú távon. 

A Moody’s döntésének idején, 
a csütörtök napközben 310-311 
forint környékén mozgó euróár-
folyam 314 forint fölé emelke-
dett. A svájci frank 255 forintnál 
állt, a dollár kicsivel 235 forint 
fölött. A forint november elején 
317,72 forintos euróárfolyamon 
történelmi mélypontra zuhant, 
és bár az IMF-fel való tárgyalás 
hírére átmenetileg visszaerősö-
dött 305 forintos euró környé-
kére, ott nem tudott stabilizá-
lódni és a napokban már ismét 
310 forint fölött mozgott az 
euróár a devizapiacokon.

kik azok 
a hitelminősítők?

Az első hitelminősítő 
intézet az 19. század 
második felében jött 

létre, amikor az egyesült 
Államokban a vasútépítő 
és -üzemeltető társaságok 
megindultak. A befektetők 
többsége elsősorban euró-
pából származott, így a föld-
rajzi távolság miatt szükség 
volt a cégek pénzügyi hely-
zetét értékelő és róluk infor-
mációt szolgáltató független 
forrásokra.

Már 1906-ban statisztikai 
iroda segítette az adatgyűj-
tést és -elemzést az amerikai 
vállalatokról, tíz évre rá követ-
kezett a vállalati kötvények 
adósságbesorolása, nem 
sokkal később megkezdődött 
az állami adósságok minősí-

tése is, majd 1940-től a te-
vékenység kiterjedt az önkor-
mányzati kötvényekre is.

bár a magyar kormány az 
elmúlt időszakban minden 
fronton a hitelminősítők íté-
leteit próbálta bagatellizálni 
– Giró-Szász András kor-
mányszóvivő legutóbb úgy 
vélte, az intézeteknek nem 
csak igazuk nincs Magyar-
országgal kapcsolatban, de 
tulajdonképpen még jogosít-
ványuk sem az országok ér-
tékelésére – a három nagy 
hitelminősítő szavára még 
mindig odafigyelnek a piacok. 
Ha egy-két apróbb jelzés már 
nem is kelt akkora felbolydu-
lást, a drasztikus leminősí-
tésekre azért még mindig 
érzékenyek a befektetők.

 A három nagy hitelminősítő intézet 
tekintélye megcsorbult ugyan a 

2008-as válság miatt, de ítéleteikre 
még mindig figyelnek a piacok.  
Az S&P, a Fitch és a Moody’s 

működése nélkül ma még 
elképzelhetetlen a gazdaság. 

A novemberi Moody’s  
visszaminősítés kap-
csán a Nemzetgazda-

sági Minisztériumnál az ország 
ellen indított összehangolt 
nemzetközi pénzügyi táma-
dást emlegettek. A hitelmi-
nősítő véleményének nincsen 
alapja – írták közleményükben 
–, mert az elmúlt másfél éves 
időszakban a magyar gazda-
ság legtöbb területén minden 
külső nehézség ellenére kife-
jezetten kedvező irányú válto-
zás következett be. A minisz-
tériumban úgy vélik, 2011-ben 
többlettel zár majd a magyar 
költségvetés, s a folyó fizetési 
mérleg szufficites, vagyis be-
vételi többletet mutat.

„2011-ben, 7 éves európai 
uniós tagságunk óta először 
sikerül 3 százalék alá szorítani 
a hiányt. ezt az európai bizott-
ság legfrissebb prognózisa is 

megerősíti. Hazánk 2004-es 
eU csatlakozása óta először 
tartja 3 százalék alatt a jövő 
évi költségvetési deficitet. er-
re a teljesítményre a 27 tagú 
európai Unióban Magyaror-
szágon kívül csak hat ország 
lesz képes. 

A legfrissebb adatok sze-
rint a magyar GdP 2011 har-
madik negyedéves teljesítmé-
nye meghaladta az eU 27 és 
az eurózóna bővülési ütemét, 
és az utóbbi négy negyedév-
ben Magyarország az eU át-
lagához megközelítő mértékű 
GdP növekedési rátát tudott 
felmutatni. 

A jövő évi költségvetésbe 
egy igen jelentős, a GdP 1%-át 
kitevő tartalékrendszert épít 
be a Kormány az eurózóna 
egyre súlyosbodó adósság-
válságára való tekintettel. Így 
egy esetlegesen bekövetkező, 

vártnál alacsonyabb gazdasági 
növekedés sem veszélyezteti a 
maastrichti keretek tartását. 

Magyarország az idén közel 
tíz százalékkal csökkentette 
államadósságát, és az euró-
pai bizottság által elismert 
alacsony költségvetési hiány 
jövőre is hozzájárul az állam-
adósság további fokozatos 
csökkenéséhez. Mindezt egy 
olyan európai környezetben, 
ahol sokkal inkább az adósság 
növekedése jellemző.

A forint gyengülését pedig 
nyilvánvalóan sem a magyar 
gazdaság teljesítménye, sem 
a költségvetés állapota nem 
indokolja, annak hátterében így 
csak egy Magyarország elleni 
spekulációs támadás állhat, 
amihez épp az ilyen, szakmailag 
megalapozatlan hitelminősítői 
vélemények adnak táptalajt. 

MTI

A Nemzetgazdasági Minisztériumnál úgy vélik, a Moody’s 
értékelésének semmilyen valós alapja nincs, ezért a magyar 
kormány nem tudja azt másképp értelmezni, mint az ország 

elleni összehangolt pénzügyi támadás.

Bóvliba
sorolva

A Moody’s beszólt

Megvonta Magyarországtól a befektetési ajánlású adósbesorolást a 
Moody’s. elemzők szerint teljes gazdaságpolitikai fordulatra lenne szükség. 

Kormánypárti politikusok és a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékesei viszont 
boszorkányüldözésről beszélnek. Szerintük összefogott a világ Magyarország ellen.

Szociális párbeszédből is 
„bóvlit” kapott a magyar 
kormány az IceM 5. kong-

resszusán, november végén.  A 
mintegy 400 nemzetközi tag-
szervezetet tömörítő, 20 millió 
munkavállalót képviselő Vegy-
ipari, energiaipari, bányaipari 
és rokon Szakmákban dolgo-
zók Nemzetközi Szakszervezeti 
Szövetsége (IceM) nemtetszé-
sét fejezte ki a magyar kormány 
„szakszervezet-, munkavállaló- 
és demokráciaellenes lépései” 
kapcsán. 

Az IceM tagszervezetei tilta-
kozó levelet fogadtak el, amely-
ben leszögezik, támogatják a 

magyar szakszervezeteket, 
amelyek a közelmúltban tilta-
kozó akciókat szerveztek az 
új munka törvénykönyve ellen, 
amely liberalizálná a munkaerő-
piacot, és gyengítené a munka-
vállalói jogokat.

 A nemzetközi szervezet kö-
veteli a budapesti kormányzat-
tól, hogy állítsa helyre a magyar 
szakszervezetekkel a párbe-
szédet, „a befogadó és tisztes-
séges viszonyt”. A nemzetközi 
grémium hangsúlyozza, hogy a 
szakszervezetek képviselik hűen 
a munkavállalók érdekeit, ezért 
követelik, hogy a kormány azon-
nal kezdje meg a szociális part-
nerekkel a párbeszédet, és a 
parlamentben a munka törvény-

könyve tervezetének át látható 
vitáját. Az IceM kongresszu-
sán 170 ország mintegy ezer 
delegáltja vett részt, 20 millió 
munkavállaló képviseletében. 
Azokban az országokban, ahol 
kiemelkedő jelentőségű a szociá-
lis párbeszéd, a szakszervezetek 
megkeresik kormányaikat, azt 
kérve, hogy diplomáciai úton is 
tiltakozzanak a magyar kormány 
munkavállalókat és szakszerve-
zeteket érintő intézkedései ellen. 
A közös cél az, hogy nyomást 
gyakoroljanak a kormányra, tér-
jen vissza „a demokratikus útra 
és állítson vissza minden olyan 
intézményrendszert – így a szo-
ciális párbeszédet is –, amely ré-
sze a demokráciának.

az ngm pénzügyi támadást vizionál

A VIlÁG 
összefogott 
hazánk ellen

kellemetlen, kicsit meglepő

15 év a megbízhatók között

A Moody’s éppen 15 éve, 
1996 december 19-én 
döntött arról, hogy Ma-

gyarországot a befektetésre 
ajánlott kategóriába lépteti 
elő. Az S&P-nél már másfél 
hónappal előbb, októberben 
kikerültünk a bóvli kategóriá-
ból, a Fitchnél viszont egészen 

1997 nyaráig várnunk kellett 
erre. bő 14 évet töltöttünk 
úgy, hogy mindhárom minősí-
tőnél ajánlott ország voltunk. 

A mostani visszaminősítés 
nem meglepetés, mert a lé-
pést megelőzően már hetek 
óta pletykáltak arról, hogy 
bóvliba sorolhatják az orszá-

got, s huszonnégy órán belül 
két hitelminősítő is kilátásba 
helyezte az ország leértéke-
lését.  Az ország felülvizsgála-
tát októberben kezdték vizs-
gálni a hitelminősítők és az 
IMF. A Fitch és az S&P jelzései 
után pedig már biztos volt ez 
a lépés.

a világ szakszervezetei szolidárisak 

nemzetközi akcióterv 
a kormány ellen

A fogyasztási adók növelésével próbálja a kormány a költségvetésből kieső 
pénzt pótolni. drágulnak az illetékek, nő az áfa és az eva kulcsa, adóvá 

változnak a járulékok, csökkennek a kedvezmények. Az utolsó pillanatban 
módosítások tömegei kerültek a képviselők elé. 
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H alálos munkabaleset 
történt november vé
gén: egy 41 éves férfi 

lezuhant egy nagyfeszült
ségű távvezetékoszlop kar
bantartása közben, mintegy 
20 méter magasból.  Egy 
Martonvásár közelében 
álló magasfeszültségű táv
vezeték oszlop földeléseit 
cserélte a szerencsétlenül 
járt munkás, amikor ed
dig tisztázatlan okok miatt 
lezuhant, majd a kórházba 
szállítás közben belehalt sé
rüléseibe. A tragédia sajnos 
nem ritka: Magyarorszá
gon az idén az első kilenc 
hónapban valamivel több, 
mint 12 ezer munkabal

eset történt, amelyek közül 
59 volt halálos. December 
elejéig viszont a munkabal
eseti áldozatok száma már 
meghaladta a hetvenet.

Mindazonáltal az OM
MF statisztikája szerint 
a tendencia pozitív, némi 
javulást mutat a dolgozók 
munkavégzés közbeni biz
tonsága, mert összességé
ben kevesebben szenvedtek 
súlyos sérüléseket vagy hal
nak meg munka közben, 
mint a korábbi években.  
A halálos végű esetek ará
nya 13,2 százalékkal csök
kent az év első három hó
napjában az előző esztendő 
azonos időszakához képest.  

A legveszélyesebb munka
terület ezúttal nem az épí
tőipar – korábban e szek
torból jelentették a legtöbb 
sérülést, illetve tragédiát –, 
hanem a  gép és a feldol
gozóipar, az összes munka
baleset több mint harmada 
(4554)  az 500 főnél többet 
foglalkoztató cégeknél for
dult elő. A legtöbb halálos 

munkabaleset viszont to
vábbra is a tíznél kevesebb 
munkást foglalkoztató 
mikro vállalkozásoknál kö
vetkezett be, ahol a védő
eszközök és az orvosi alkal
massági vizsgálat, valamint 
a kockázatértékelés hiánya 
miatt fokozott a balesetve
szély. A leginkább veszélyez
tetett életkornak a 25 és 54 

év közöttieké bizonyult, de a 
65 évnél idősebbek közül is 
öten meghaltak munkavég
zés közben. Az adatokból 
az is kiderül, hogy az idén 
bekövetkezett 12 122 mun
kabalesetből 7890 férfit, s 
három nőt ért halálos kime
netelű szerencsétlenség.

A munkavédelmi szakem
berek tapasztalata szerint 
ott, ahol a feketemunka dí
vik, a munkavédelmi követel
mények biztosítása is elma
rad. A munkaadók ugyanis 
nemcsak a bérjárulékokon, 
hanem a biztonságot adó be
rendezések beszerzésén is 
spórolnak sok helyen.

Forrás: oMMF

e gyes vélemények sze-
rint a mostaninál egy-
szerűbb, de szigorúbb 

rokkantnyugdíjazási rendszer 
lép életbe, ha a parlament el-
fogadja a Nemzeti erőforrás 
Minisztérium (Nefmi) által no-
vember közepén beterjesztett 
törvényjavaslatot. Az eddigi 
öt rokkantsági ellátási for-
ma helyett csupán kettő lesz, 
megváltozik a juttatások elne-
vezése, számításuk módja is. 
Az átalakítás lényege, hogy az 
eddigi öt különböző jogcímen 
nyújtott rokkantsági kifizetés 
– a három kategóriában nyúj-
tott korhatár alatti rokkantsá-
gi nyugdíjak, valamint a rend-
szeres szociális járadék és az 
átmeneti járadék – jövő január 
1-jétől megszűnik. Helyükre 
mindössze kétféle ellátás ke-
rül, a rokkantsági és a rehabili-
tációs ellátás.

A kormány terve a 313 ezer 
korhatár alatti rokkantnyugdí-
jas kétharmadát érinti, azokat, 
akik a jelenlegi besorolás sze-
rint a 3. kategóriába tartoznak, 
vagyis a legkevésbé súlyos ká-
rosodással élnek, és 57 évnél 
fiatalabbak, tehát elvileg még 
legalább öt évig dolgozhatná-
nak. ebből a körből próbálja 
meg kiszűrni az indokolatlanul 
leszázalékoltakat, illetve azo-
kat, akik még valóban képesek 
dolgozni. A törvényjavaslat 
szerint ezek az emberek jövő 
januárban kapnak egy levelet, 
amelyben értesítik őket a vál-
tozásokról és felszólítják őket, 
hogy március 31-ig kérelmez-
zék felülvizsgálatukat. Mind-
ez elvileg önkéntes lesz, de a 
szankciók ismeretében inkább 
kötelezettségnek tűnik. Aki 
elmulasztja a jelentkezést, az 
járandósága azonnali elveszí-

tésére számíthat. A törvény-
tervezet úgy fogalmaz, hogy 
aki március végéig nem kéri a 
komplex minősítés elvégzését, 
annak „a rehabilitációs ellá-
tását 2012. május 1. napjával 
meg kell szüntetni”.

kiket érint?
A felülvizsgálat többféle ered-
ménnyel zárulhat, így megál-
lapíthatja azt is, hogy rehabi-
litációt követően van esélye a 
munkára a rokkantnak. Akik 
így járnak, azok a jövőben nem 
rokkantsági nyugdíjat fognak 
kapni, hanem úgynevezett 
rehabilitációs ellátást. A re-
habilitációs ellátás csak 3 évig 
járna a kormány terve szerint. 
A három év alatt mindenkinek 
meg kell próbálnia elhelyez-
kedni. Ha ez nem sikerül, ak-
kor indokolt esetben elvileg 
meghosszabbítható az ellá-

tás. A felülvizsgálatot azoknál 
kezdik, akik a legközelebb van-
nak a védett korhoz, vagyis, 
akik most 55-56 évesek, és 
akár hónapokon belül betöltik 
az 57. évüket. A védettséget 
ugyanis a felülvizsgálatnál álla-
pítják meg, ekkor szűrik ki azo-
kat, akiknek már csak öt évük 
van a nyugdíjig.

a kormány célja
Az átvizsgálással a még reha-
bilitálható leszázalékoltak visz-
szaterelése a munkaerőpiacra, 
illetve a jövőben rokkanttá válók 
mielőbbi rehabilitálása és újbóli 
foglalkoztatása a célja a kor-
mánynak. Azt várja, hogy ettől 
javul a foglalkoztatottság. Az 
érvek szerint ugyanis a 20 és 
60 év közötti  korosztályban 
Magyarországon 12 százalék a 
rokkantak aránya, Szlovákiában 
6,3, csehországban 6,5, a Gaz-

dasági együttműködési és Fej-
lesztési Szervezethez (Oecd) 
tartozó országokban pedig  
6 százalék alatt van ugyanez az 
arány. A terv kivitelezhetősége 
azonban a szakemberek sze-
rint kérdéses: a törvényjavas-
lat iránya jó, de a kormány által 
kívánatosnak tartott célok tel-
jesülését keresztül húzhatja a 
jelenlegi munkaerőpiaci helyzet.

„Amikor aktív és egészsé-
ges munkaerők tömegeit is 
kénytelenek leépíteni a cégek, 
akkor kíváncsi vagyok, mikor 
fognak alkalmazni egy kicsit 
sérült, évek óta parkolópályán 
lévő munkaerőt, vagy hogyan 
bírnak majd foglalkoztatni egy 
leszázalékolt operaénekest, 
aki máshoz nem ért, és ráadá-
sul még Szabolcsban is él”- ér-
tékelte a sajtóban egy nyugdíj-
szakértő. 

(K. J. V.)

járandóság Helyett szociális ellátás 

Bizton ságban idős korban?

Megszűnnek a korhatár 
előtti nyugdíjak, január 
1-jétől nem állapítható 

meg ilyen ellátás, a jelenleg folyó-
sítottakat pedig ezentúl nem a 
társadalombiztosítási kasszából, 
hanem a költségvetésből fizeti  az 
állam – így döntött a parlament 
257 kormánypárti igen szavazat-
tal és 97 ellenzéki ellenében, az 
MSZP-frakció javaslatára név sze-
rinti voksolással.    A megszünte-
tés alól kivételt jelent a negyven év 
jogosultsági idővel rendelkező nők 
nyugdíjkedvezménye. A döntés ér-
telmében az 57 évesnél fiatalabb 
szolgálati nyugdíjasok csak a sze-
mélyi jövedelemadóval csökken-
tett összegű ellátást kaphatnak ja-

nuártól, amennyiben nem mennek 
vissza dolgozni. Információink sze-
rint a törvényhozók célja ezzel a 
döntéssel az volt, hogy minél több 
adó folyjon be a költségvetésbe, 
ugyanis például a rendőrök nem 
is tudnának visszamenni dolgozni, 
mert nincs igény a munkájukra. 
Az átalakítást egy júliusi alkotmány-
módosítás tette lehetővé, kimond-
va, hogy a korhatár előtti nyugdíjak 
csökkenthetők, szociális ellátássá 
alakíthatók, illetve – ha az érintett 
munkaképes – megszüntethetők.  
Így a jövő évtől megszűnik az előre-
hozott és a csökkentett összegű 
előrehozott öregségi, a korked-
vezményes, a korengedményes, 
a bányász- és a művésznyugdíj, a 

polgármesterek, országgyűlési- 
és európai parlamenti képviselők 
korhatár előtti öregségi nyugdíja, 
és – a szakszervezetek tiltakozó 
akciói ellenére – megszűnik a fegy-
veres szervek és a Magyar Hon-
védség hivatásos állományú tag-
jainak szolgálati nyugdíja is. A már 
megállapított nyugdíjakat korhatár 
előtti ellátásként, föld alatt dolgo-
zó bányászok esetében átmeneti 
bányászjáradékként, a fegyvere-
seknél szolgálati járandóságként 
folyósítják.  A képviselők döntése 
szerint balettművészeti életjá-
radékra jogosult, aki legalább 25 
éven át főállásban magántáncos, 
vagy tánckar tagja volt.

(K. J. e.)

A szakszervezetek tiltakozása ellenére jövőre megszűnik az 
előrehozott és a csökkentett összegű előrehozott öregségi, 

a korkedvezményes, a korengedményes, a bányász- és a 
művésznyugdíj, a polgármesterek, országgyűlési- és európai 

parlamenti képviselők korhatár előtti öregségi nyugdíja, s 
megszűnik a fegyveres szervek tagjainak szolgálati nyugdíja is.

MEGSzűnT 
a korai nyugdíj

év összes munkabaleset halálos kimenetelű
2007 14 329 83
2008 15483 79
2009 12 599 81
2010 13 865 68
2011 12122 59
Az év első kilenc hónapja

A MunkABAlESETEk ÁldozATAI zöMMEl FéRFIAk

átvizsgálnak 200 ezer rokkantnyugdíjast

A járandóság 
elvesztése a tét

önkénT JElEnTkEznI JAVASolT
Tavasszal indítja csaknem 200 ezer rokkantnyugdíjas ellenőrzését a kormány, aki nem jelentkezik 
önként a felülvizsgálatra, az májustól elveszítheti az ellátást. Az átalakuló rokkantnyugdíjrendszer 

kedvez a fiataloknak, akik viszont elveszítik kiemelt státuszukat, azoknak három év alatt kevés pénzből 
kell talpra állniuk és munkát találniuk egy meglehetősen mostoha munkaerőpiacon.

kockázatos 
feketemunka
A kisebb cégeknél nagyobb a veszély?

Idén a legtöbb halálos munkabaleset a tíznél kevesebb embert foglalkoztató 
mikro vállalkozásoknál következett be. A leginkább veszélyeztetett életkornak 

a 25 és 54 év közöttieké bizonyult, de a 65 évnél idősebbek közül is öten 
meghaltak munkavégzés közben. A statisztikák szerint összességében a 

korábbinál kevesebben szenvedtek halálos munkahelyi balesetet. Az év utolsó 
hónapjaiban az átlagosnál több volt a szerencsétlenség. 

csak a nők kedvezménye marad 

Sok volt 
a csalás?
A korhatár előtti nyugdíjak 

megszüntetéséről szóló 
előterjesztést réthelyi 

Miklós nemzetierőforrás-mi-
niszter azzal indokolta, hogy 
ezek a nyugellátások járulékfi-
zetéssel csak részben megala-
pozottak, folyósításuk a hiány-
nyal küzdő nyugdíj-biztosítási 
alapot terheli, s azt a költség-
vetés csak az államadósság 
növelésével tudja biztosítani. 
Az átalakítás célja, hogy a jövő-
ben a nyugdíjkiadások ne halad-
ják meg a járulékból származó 
bevételeket, a nyugdíjat felvál-
tó járandóságokat pedig nem 
a tb-kassza, hanem a központi 
költségvetés finanszírozza.

A feketemunkást 

kizárják
A törvény alapján az 

1955-ben, vagy azután 
született, korábban a 

hivatásos állomány tagjaként 
dolgozók esetében a szolgálati 
nyugdíjat januártól az szja-val 
csökkentett összegben szol-
gálati járandóságként folyó-
sítják. A járandóság azonban 
nem csökkenhet a decemberi 
minimálbér másfélszerese alá. 
emellett nem csökkenthető 
a járandóság, ha a szolgálati 
viszonyt egészségi alkalmat-
lanság miatt szüntették meg, 
és az ezt megalapozó baleset, 
vagy betegség összefügg a 
szolgálati kötelmekkel, illetve ha 
a jogosult önkéntes tartalékosi 
szerződést kötött. Megvonják 
az ellátást attól a szolgálati já-
randóságban részesülőtől, akit 
feketemunkán érnek és bünte-
tést kell fizetnie.

A legújabb Orbán-levelek 
árából lakatná jól az esz-
tergomi óvodásokat a 

vegyipari szakszervezet, ezért 
összegyűjti és eladja azokat a 
küldeményeket, amelyekkel a 
címzettek – 3 millió nyugdíjas – 
szívesen támogatnák az akciót. 
A használt papír árából a helyi 
politikai vita miatt ellátás nélkül 
maradt gyerekeken segít a szer-
vezet. A VdSZ elnöke felháborí-
tónak tartja, hogy a kormányfő 
a nyugdíjasoknak írt levelében 

A kormány 
a nyugdíjas 

társadalomnak tett 
ígéretét betartva 

– miközben 
európa szerte 

befagyasztják vagy 
csökkentik  

a nyugdíjakat –  
2012-ben is 

folytatja a nyugdíjak 
emelését.

biztonságot, nyugdíjemelést és 
támogatást ígér, miközben a 
korábbi nyugdíjrendszer szétve-
résével totális bizonytalanságot 
teremtett.

Újabb országos jótékony levél-
gyűjtési akciót hirdet a vegyipari 
ágazat, a VdSZ ezúttal a nyug-
díjasoknak írt miniszterelnöki 
küldeményeket várja. Nem ez 
az első ilyen akció a vegyészek-
nél, korábban Orbán szociális 
konzultációs leveleit gyűjtötték, 
használt papírként eladták és az 

árát – több százezer forintot – 
egy, az éhező gyerekeket támo-
gató alapítványnak utalták át.  

Most ugyanezzel a módszer-
rel szeretnék hasznosítani a 
mintegy 3 millió nyugdíjasnak 
címzett kormányfői levelet is, 
s a bevételből a helyi politikai 
vita miatt áram- és étkeztetés 
nélkül maradt esztergomi óvo-
dásokat fogják támogatni. A 
VdSZ-nél ugyanis felháborítónak 
tartják, hogy a miniszterelnök 
több százmillió forintot költ az 

üres ígéretek postázására nem 
sokkal az után, hogy a kormány 
szétverte a nyugdíjrendszert, s 
totális bizonytalanságot terem-
tett a még aktív munkavállalók 
körében is.  

A VdSZ december 22-éig fo-
gadja a budapesti székházában 
(1068 budapest, benczúr utca 
45.),  a településeken, civil- és 
szakszervezeteknél összegyűj-
tött küldeményeket. A csomago-
kat személyesen, vagy levélben is 
el lehet juttatni a szervezethez.

A kormány megalakulása 
óta elkötelezett, hogy az 
ország megújítása és a 

gazdaság talpra állítása mellett 
a nyugdíjak reálértékét, egyben 
az idős emberek biztonságérze-
tét is megőrzi. ezt a vállalását a 
legutóbbi, 2011 novemberi, egy 
összegű, 6 százalékos emelésen 
túl a 2012. január 1-jétől folyósí-
tott 4,7 százalékos nyugdíjnöve-
léssel teljesíti.

Az emelés az öregkori nyug-
díjak mellett az egyes nyugdíj-

szerű, vagy egészségbiztosí-
tási ellátásokra is vonatkozik, 
így például a korhatár előtti 
öregségi nyugdíjak helyébe lépő 
ellátásokra, valamint a megvál-
tozott munkaképességűek új, a 
rokkantsági nyugdíjakat felváltó 
ellátásaira.

A nyugdíjrendszer átszer-
vezésével a kormányzat meg-
szüntette az államadósságot 
folyamatosan újratermelő koc-
kázatokat, ezzel is biztosítva 
hosszú távon a nyugdíjrendszer 

finanszírozásának fenntartható-
ságát. A jövő évi emeléssel ha-
vonta átlagosan 4400 forinttal 
kap többet a közel másfél millió 
öregségi nyugdíjas. Az intézke-
dés fedezetét – mintegy 130 
milliárd forintot – a jövő évi költ-
ségvetés biztosítja.

A kormány a rezsiköltségek 
szabályozásával is garantálni kí-
vánja a nyugdíjasok biztonságát, 
ennek keretében 2012-ben a 
gáz-, a távfűtés-, a villany-, vala-
mint a víz és csatornadíjak nem 
emelkedhetnek az inflációnál na-
gyobb mértékben.

KOrMÁNySZÓVIVŐI IrOdA – MTI

oRBÁn megint levelezett
Újabb küldemény, Újabb gyűjtés

megmagyarázzák

A kormány a nyugdíjrendszer átalakí-
tásával 93 milliárd forint megtakarí-
tással kalkulált, ám egyes számítások 

szerint a tervezettnek legfeljebb az egyhar-
mada folyik majd be. Sőt, a rokkantnyugdí-
jasok felülvizsgálatának várható elhúzódása 
miatt a feltételezett megtakarítás alig 8-9 
milliárd lesz.

A tervezett 93 milliárd helyett legfeljebb  
19 milliárdot takaríthat meg a kormány a nyug-
díjrendszer átalakításával – derül ki a Policy 
Agenda számításaiból. Jövőre azonban még 
ez sem biztos, a rokkantnyugdíjasok 2012-es 
felülvizsgálatának várható elhúzódása miatt 
a feltételezett megtakarítás alig 8-9 milliárd 
lesz.  Felmerül a kérdés: kiken spórolja meg 
a kormány a gazdasági csomagból hiányzó  
74-84 milliárdot?

Korábbi számítások szerint a tervet a rok-
kantnyugdíjasok juttatásainak csökkentésé-

vel lehet tartani. A kormány ezért finomította 
elképzeléseit és csak az 5 évvel a nyugdíj-
korhatár alatt lévők közül ”szedi áldozatait”.   
A Policy Agenda úgy kalkulál, hogy így csak 
177 ezer ember marad, akik közül 60 ezren 
semmilyen munkavégzésre sem alkalmasak, 
tehát ők is kiesnek a kötelező munkavégzés-
re ösztönzés hatálya alól. Marad nagyjából 
110 ezer III. csoportos egészségkárosodási 
rokkantnyugdíjban részesülő, akiknek 2012-
ben újra megvizsgálják egészségkárosodá-
suk mértékét. Közülük sem lesz mindenki al-
kalmas a felkínált munkák elvégzésére, ezért 
nem tudni, hogy velük mi lesz.

Kérdés tehát, hogy miből fogja az állam 
összekuporgatni a költségvetési eredmény-
hez szükséges 93 milliárdot., pontosabban 
az ahhoz még hiányzó 74-78 milliárdot. Né-
hány szakértő úgy véli, elsősorban a nyugdí-
jasokon spórol a kormány.

hogyan spórol 
74 milliárdot
a kormány
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Minden józangondolko-
zású embert elbor-
zaszt a hír: a világon 

percenként három nőt ér 
erőszak, és Magyarországon 
is minden ötödik nő átélt már 
élete során bántalmazást. 
ezek a sérelmek a külvilág 
számára sokszor láthatatla-
nok, hiszen többnyire otthon 
történnek, a privát szféra ke-
retein belül maradnak. Mindez 
megnehezíti az áldozatok se-
gítséghez jutását, ami tragé-
diához vezethet, hiszen évről-
évre emberek tucatjai halnak 
meg a családon belüli erőszak 
következményeként. A sta-
tisztikai adatok is kimutatták, 
hogy ez a leggyakoribb halálo-
zási ok a nők ellen elkövetett 
bűncselekmények között. Ép-
pen ezért tarthatatlan, hogy 
azok, akik tehetnének ellene, 
nem fordítanak erre a kérdés-
re elég figyelmet; tarthatatlan 
és elfogadhatatlan, hogy a 
helyzetet nem súlyának meg-
felelően kezelik – vélik nőjogi 
érdekvédelmi szervezetek, s a 
nők elleni erőszak megszünte-
tésének világnapja alkalmából 
is mielőbbi hatékony megelő-

zést követelnek. Tapasztala-
tok szerint a bántalmazott 
nők csak nagyon ritkán, vagy 
egyáltalán nem beszélnek a 
problémájukról, mert nem 
mernek. Sőt, még akkor is tit-
kolják a „szégyenüket”, ha nyil-
vánvaló, hogy baj van.   

Az európa Tanács Miniszte-
ri bizottsága 2011 áprilisában 
fogadta el a nők elleni erőszak-
kal szembeni fellépést 
célzó történelmi je-
lentőségű egyezmé-
nyét. Magyarország 
az elfogadáskor ép-
pen az eU soros 
elnökségi tisz-
tét töltötte be, 
de nem írta alá 
az egyezményt. 
Érdekvédelmi szer-
vezetek ezért ezen 
a napon – is – együt-
tes fellépést követel-
nek európai és hazai 
szinten, valamint 
azt, hogy Magyar-
ország haladékta-
lanul csatlakozzon 
az egyezményhez; írja alá 
és ratifikálja azt. 

(JÁKI beÁTA)

Magyarország a mai napig nem írta alá a 
nők elleni erőszakkal szembeni fellépést célzó 

egyezményt, amelyet az európa Tanács  
Miniszteri bizottsága 2011 áprilisában fogadott el.  

A világon percenként három nőt ér erőszak.

e urópai statisztikák sze-
rint tavaly a 18 és 34 év 
közötti fiatalok számát 

tekintve a férfiak 10 és a nők 
14 százaléka esett áldozatul 
családon belüli erőszaknak, 
bántalmazásnak.  A magyaror-
szági statisztika szerint a csa-
ládon belüli erőszak elsődleges 
áldozatai a nők és a gyerme-
kek. Minden ötödik nőt rend-
szeresen bántalmaz férje vagy 
partnere, a családon belüli erő-
szak pedig hetente legalább 

egy nő életét követeli.  Annak 
ellenére, hogy magyarországi 
viszonylatban rendelkezésre 
állnak statisztikai adatok, ta-
nulmányok, központok, telefo-
nos segélyvonalak, az európai 
átlaghoz képest ez még mindig 
kevés. A másik probléma az, 
hogy a statisztikai adatok sok 
esetben nem pontosak, hiszen 
számos nő és férfi félelemből, 
vagy éppen szégyenből nem 
szolgáltat adatot a kérdés kap-
csán. 

Elborzasztó

Gyakorlatilag megszű-
nik a nők kirúgási ti-
lalma terhesség és 

szülési szabadság és gyer-
mekgondozási szabadság 
ideje alatt. Legalábbis erről 
szól az a tervezet, amelyet 

a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló tervezethez nyújtott 
be az Országgyűlés alkot-
mányügyi bizottsága.  ez 
alapján a beteg gyermeküket 
otthon ápoló közszolgák sem 
lesznek jogosultak arra a fel-

mentési védelemre, ami ed-
dig megóvta őket a politikai 
tisztogatástól. Vagyis, bárkit 
lapátra lehet tenni egy mond-
vacsinált méltatlansági okra 
hivatkozva. Úgyszintén nem 
lesz alkalmazható a kedvez-

ményes felmentési idő azok 
esetében sem, akik beteg-
ség miatt keresőképtelenek, 
és akik otthon ápolják beteg 
hozzátartozójukat. Az új mó-
dosító váratlan felbukkanása 
botrányos.

lapátra kerülhetnek a kismamák

„Mit pofázol bele, kis-
anyám?” „Vetkőzz 
Ági!” Miről álmodik a 

lány?” „Ki vigyáz a gyerekekre?” 
“Hol a baby-doll-od?” Ilyen és eh-
hez hasonló beszólásokkal aláz-
zák bizonyos férfi képviselők női 
képviselőtársaikat. bár az érin-

tett képviselőnők „elégtételt” 
vettek a szabad szájú politiku-
sokon,  sokan határozottan úgy 
vélik, ha több nő lenne a parla-
mentben, nem fordulhatna elő, 
hogy alpári stílusban beszélnek 
az üléseken a férfiak a nőkkel. 
bár a gyalázkodás általában 

pártsemleges,  az utóbbi idő-
ben a kétharmaddal rendelkező 
pártok tagjai közül beszélnek a 
legtöbben az említett alpári stí-
lusban a nőkkel.  

„Nagyon súlyosan kontra-
szelektált a parlament, azt le-
hetett beküldeni az Országgyű-

lésbe, akit a Fidesz csak akart, 
„akár egy hintalovat is” beültet-
hetett volna a kormánypárt a 
képviselői közé” – fogalmazott 
keményen az egyik érintett 
képviselőnő, aki ígéretet tett, 
hogy a jövőben minden ilyen 
esetet szóvá fog tenni.

bekövetezett tehát az, amit 1990 
óta kevesen hittek: a fülkefor-
radalom ezúttal önkormányzati 

javakat ragad magához.  Mondhatják 
persze, hogy a végletekig eladósodott 
megyék végképp alkalmatlanná váltak 
intézményrendszerük működteté-
sére, s egyébként is kötelező állami 
feladatokat látnak el. ez tény, hiszen 
a gyógyítás, a gyermekotthoni elhe-
lyezés, az időskorúak, vagy magate-
hetetlen betegek ellátása, levéltárak, 
múzeumok, könyvtárak fenntartása 
kétségkívül ilyen kötelező feladat. 

ezeket a közszolgáltatásokat azon-
ban célszerű a helyi sajátosságokhoz 
igazítani és a döntéseket is ugyanott 
meghozni. erről szól az önkormány-
zatiság, amit a kormány arcul csapni 
készül, hiszen – bár a területfejlesz-
tés feladatait nagyvonalúan átengedi 
– nagyjából kiüresíti a megyei hatás-
köröket. Azért pedig, hogy az állam 

csak feladatot szabott, miközben a 
forrásokat nem biztosította, nem a 
megyéken kell elverni a port. 

Inkább át kellett volna gondolni a 
finanszírozási mechanizmusokat. Az 
nem működik, hogy szinte minden be-
vételt központosítanak, majd az önkor-
mányzatok elé vetnek némi morzsát. 
A megyék különösen szerencsétlen 
helyzetben vannak, hiszen a hatályos 
szabályozás jószerivel egyetlen fillér 
saját bevételt sem biztosít. Lógnak 
az állami köldökzsinóron. A települési 
önkormányzatok legalább kétharmad 
részt saját forrásaikra alapozhatnak.

Az államosítás több mint hétszáz 
intézményt érint. A kormány zökke-
nőmentes váltást ígért, de azt azért 
kilátásba helyezte: szóljon bármeddig 
a megbízatása, egyetlen vezető sem 
ülhet nyugodtan a székében. Majd a 
kormányhivatal jól megmondja, jövő 
márciustól kik vezetik ezeket az állami 
intézményeket.

esztergom is  
az étlapra került
A Fidesznek időközben megjött az 
étvágya, mert esztergomot is álla-
mosítaná. A város polgárai „közszol-
gáltatásokkal való ellátásának ma-
radéktalan biztosítása, az ellátások 
színvonalának emelése, egységes-
sége, valamint az intézmények ha-
tékonyabb” működtetése érdekében 
átveszi az állam a város egyes intéz-
ményeit, azok tartozásaival együtt – 
ilyen értelmű törvényjavaslatot nyúj-

tott be Navracsics Tibor (miniszter), 
Szabó erika (államtitkár), czunyiné 
bertalan Judit (kormánymegbízott)  
és Kósa Lajos (ügyvezető alelnök) fi-
deszes képviselők.

rövid úton az államosítással zár-
nák le tehát a város független pol-
gármestere és a fideszes képviselő-
testületi többség között már egy év 
óta folyó áldatlan vitát. Tétényi Éva és 
a közgyűlés közötti ellentétek miatt 
esztergom jószerivel működéskép-
telenné vált, és a polgármester hiába 
kezdeményezte többször is a testület 
feloszlatását – ami egyben új válasz-
tás kiírását jelentené –, a kormány-
párti képviselők ebbe nem mentek 
bele. Maradt tehát a patthelyzet.

Nem valamennyi, csupán a ko-
rábban a megyei önkormányzattól 
átvett, illetve a középszintű köz-
szolgáltatást nyújtó intézmények 
kerülnének most állami kézbe. 

ezek közé tartozik a Vaszary Lász-
ló Kórház, egy múzeum, egy szoci-
ális központ, három középiskola és 
egy kollégium.

A képviselők előterjesztésüket 
azzal indokolják, hogy a költségve-
tési források szűkössége, illetve az 
önkormányzat törvénysértő mű-
ködése veszélyezteti az érintettek 
ellátását. Ugyanakkor jelzik, hogy a 
nem kötelező feladataitól „megsza-
badított” település a megmaradó 
intézményei működtetésében „na-
gyobb mozgástérrel bír” majd.

(MUNKATÁrSUNKTÓL)

Tarlós szerint, ha buda-
pest megyévé válna, 
akkor debrecen lenne 

Magyarország legnagyobb 
városa, budapest pedig csak 
megyei feladatokat látna el, a 
közszolgáltatásokat a kerüle-
teknek kellene elvégezniük. Ha 
pedig a több kerületet érintő 
beruházásokat nem a főváros 
valósítaná meg, a 4-es metró 
építését öt, a budai fonódó vil-
lamos kialakítását hat, a Széll 
Kálmán tér rendezését pedig 
három kerületnek kellene meg-
oldania. „Kósa Lajos megláto-
gatott a városházán, rövid idő 
alatt megegyeztünk, budapest 
olyan települési önkormányzat 
marad, amely települési és te-

rületi feladatokat is ellát” –je-
lentette be pár nappal később 
ugyancsak rendkívüli tájékoz-
tatóján Tarlós. A Fidesz ügyve-
zető alelnöke jegyezte egyebek 
mellett a főpolgármester által 
kifogásolt egyéni képviselői 

javaslatokat. budapest tehát 
egységes város marad. de az 
is maradt volna, mert a Kó-
sa-féle javaslat – amely egyike 
az önkormányzati törvényhez 
benyújtott több mint hatszáz 
módosító indítványnak – nem 
volt mentes bizonyos önellent-
mondástól. Kimondta ugyanis, 
hogy budapest és a főváros 
kerületei is településnek minő-
sülnek, a településeken pedig 
települési önkormányzat mű-
ködik. Igaz, a következő fordu-
latban viszont ez szerepelt: a 
megyékben és a fővárosban 
területi önkormányzatok van-
nak. ebből vonta le Tarlós azt 
a következtetést, hogy a fővá-
ros megyévé válik. A szövegből 

akár ez is következhetne, de 
inkább arról lehet szó, hogy Kó-
sáék nem gondolták végig: bu-
dapest önkormányzata rész-
ben települési, részben területi 
önkormányzati feladatokat lát 
el. Tehát – tipikus települési fel-
adatként – működteti például a 
közösségi közlekedést, s fenn-
tartja az úthálózat egy részét, 
területi önkormányzatként pe-
dig területfejlesztési ügyekben 
dönt. Más javaslatok egyéb-
ként a budapesti kétszintű ön-
kormányzati rendszer – ezen 
belül a fővárosi hatáskörök – 
megerősítéséről szólnak.

Tarlós bejelentése kétség-
kívül vihart keltett – egy pohár 
vízben.

Nincs olyan javaslat, 
amely budapestet 
megyének nyilváníta-

ná – jelentette ki hétfői saj-
tótájékoztatóján Kósa Lajos, 
a Fidesz ügyvezető alelnöke 
Tarlós István főpolgármester 
szavaira reagálva.

A főváros megyévé nyilvá-
nításának lehetőségét firtató 
újságírói felvetésre Kósa La-
jos azt mondta: „ilyen javaslat 
nincs, nem is lehet, szerintem 
marhaság és ellenezném is. 
Tehát senki nem akar ilyet 
csinálni”.

A Fidesz alelnöke kifejtette: 
kétféle típusú önkormányzat 
létezik, települési és területi. 
Lehetne azt mondani, hogy a 
főváros olyan speciális telepü-
lési önkormányzat, amelyben 
még további települési ön-
kormányzatok vannak, de ez 

szerinte a józan ész ellen való 
lenne, ezért sokkal jobbnak 
tartja azt a megfogalmazást, 
hogy a főváros olyan területi 
önkormányzat, amely telepü-
lési feladatokat is ellát. „Van 
főváros, vannak kerületek, 
senki nem szakít el semmit 
sem, a rendszer ugyanúgy 
működik, mint most” – ösz-
szegezte szavait debrecen 
polgármestere.

Azzal kapcsolatban, hogy 
egyesek szerint „debrecen-
nek kellene lennie a főváros-
nak, és nem budapestnek”, 
azt mondta, „volt már debre-
cen néhányszor főváros, akkor 
mindig nagy baj volt: először az 
osztrákok jöttek, utána meg 
a szovjetek. Szerintem most 
akkora baj nincs, a fővárossal 
még tartjuk a frontot”.

(MTI)

percenként Három erőszak

Magyarország nem vállalja?

Értelmezhetetlen és kezelhetetlen helyzetet, a csaknem 140 éve egységes 
főváros megszűnését eredményezné azoknak a törvénymódosító javaslatoknak 
az elfogadása, amelyek szerint budapest megyévé válna, a kerületek pedig önálló 
településsé, illetve a több kerületet érintő beruházásokat elvennék a fővárostól – 

mondta november 26-i rendkívüli sajtótájékoztatóján 
Tarlós István főpolgármester.

700intézményre 
fáj a Fidesz foga 

„marHaság”!

„mit pofázol bele kisanyám?”

államosítás?

kósa cáfol
budapestből nem lesz megye

egyetlen tollvonás

egyetlen tollvonással a megyék valamennyi intézménye állami kézbe kerül jövőre. 
de a főváros sem ússza meg, hiszen húsz kórházától kell megválnia. 

a főváros nem válik le

Vihar 
egy pohár vízben

Félreértés

érdekes…
A magyar kormányzat-

ban egyetlen női mi-
nisztert sem találunk, 

és a közjogi méltóságok kö-
zött sincs nő, az Alkotmány-
bíróságban is összesen egy 
van. A parlamenti képviselők-
nek legfeljebb a 9 százaléka 
a nő, s ezzel Magyarország 
az utolsó az európai Unióban. 
A legnagyobb cégek felsőve-
zetői között kevesebb, mint 
15 százalék a nők aránya.  

A nők és férfiak közötti bérkü-
lönbség 15 százalék a férfiak 
javára. A gyermekgondozási 
szabadságokat igénybe vevő 
férfiak aránya alig mérhető, 
a háztartásra és gyermek-
nevelésre fordított idejük 
csupán töredéke a nőkének. 
A hagyományos korlátozó 
nemi szerepek elfogadása 
még a volt szocialista orszá-
gok között is kiemelkedően 
magas Magyarországon. 

Magyarországon he-
tente legalább egy 
nő meghal férje, 

vagy élettársa erőszakos 
magatartása miatt, élete 
során pedig minden ötödik 
nő kerül olyan párkapcsolat-
ba, ahol rendszeresen verik.

A nők ellen elkövetett 
bűncselekmények között 
egyértelműen a családon 
belüli erőszak a leggyakoribb 
halálozási ok. Hazánkban a 
partnerük, vagy volt partne-
rük által fizikailag bántalma-
zott nők száma becslések 
szerint közel félmillió. ezek a 
sérelmek azonban a külvilág 
számára sokszor láthatatla-
nok, hiszen többnyire otthon 

történnek. Mindez megnehe-
zíti az áldozatok segítséghez 
jutását és a közvetlen kör-
nyezet segítségnyújtását.  
A helyzet nemzetközi viszony-
latban sem kedvezőbb: a fia-
talon, 15-44 évesen meghalt 
nők 7 százalékánál a halál 
oka erőszak. Az egyesült Ál-
lamokban, Kanadában, Izra-
elben, Ausztráliában a nőgyil-
kosságok 40-70 százalékát 
a férjek és barátok követik 
el. egyiptomban gyakran a 
családjuk öli meg a megerő-
szakolt nőket, hogy megsza-
baduljanak a szégyentől. Tan-
zániában pedig évente több 
száz nőt végeznek ki boszor-
kányság vádjával.

Alpári stílus a parlamentben

Hetente egy nő beleHal

A VÁd
boszorkányság

Állítsuk meg!
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