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Heti három kispályás meccs mellett 

Harmincegy évesen bírósági elnök 
Amikor először hallottam, hogy dr. 

Cséffán József a Csongrád Megyei Mun-
kaügyi Bíróság új elnöke, azt hittem, hogy 
a kispályás labdarugómérkőzéseken látott 
harminc körüli fiatalember általam nem 
ismert édesapjáról lehet szó. Csak később 
gondoltam arra, hátha mégis arról a kicsit 
megkopott gyorsaságú, de a labdát még 
mindig jól f edező játékosról van szó, 
akivel ellenfélként és csapattársként is 
sokszor találkoztam. Az utóbbi változat 
igazolódott be. 

- A városi bíróságon kezdtem 1985-
ben, mint fogalmazó, ott folyt a szakvizs-
gára előkészítő gyakorlati képzés. Kez-
detben büntető, méginkább polgári bíró 
szerettem volna lenni, de az akkori mun-
kaügyi bíróság elnöke, dr. Dabis Erzsébet 
elcsábított. 1987 nyarán szakvizsgáztam, 
decemberben kezdtem ezen a helyen. 

- Mit tárgyalt először önállóan? 
- Egy MAV-fegyelmi ügyet, ahol olyan 

fogalmakat használtak, hogy a váltót 
gyökre állították. No meg kijavítottak, 
hogy a a szemafor az nem szemafor, ha-
nem kijárati fényjelző. Ettől eltekintve 
nem volt túl bonyolult. 

- Melyek voltak a jellemző ügyek. 
- Nem voltak j e l l emző ügyek, mint 

most, akkor a társadalombiztosításai, üze-
mi balesetekkel, kártérítésekkel, fegyelmi 
eljárásokkal kellett foglalkozni. A mun-
kahelyeknek nem volt akkora értéke mint 
most. Ma több a per, öntudatosabbak, he-
lyenként erőszakosabbak a felek. A jel-
lemző egyébként a felmondás és a végki-
elégítés. 

- Mekkorák a tétek? 
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Dr. Cséffán József: Ide nem kell zseni 

- Egy húsz -huszonötezer forintot 
kereső idősebb dolgozó kilenc hónapos 
v é g k i e l é g í t é s e könnyen elérheti a 
kétszázezer forintot. Ha ez joge l l enes 
felmondással is párosul, a végösszegből 
nem sok hiányzik a háromszázezerhez. 
Vezetőknél ennél sokkal nagyobb a tét, 
ítéltünk már meg nyolcszázezer- egymillió 
forintot . Ebből is látszik, hogy 
növekednek a feladataink. Egyébként a 
munkaügy k ie ső j o g e l m é l e t és ez 
tudásmonopóliumot jelent, Túl azon, hogy 
kevesen vagyunk, a gyakorló ügyvédek is 
hozzánk fordulnak tanácsért. 

- Gyorsan meghódította ezt a területet. 

- Még i s ki akartam ugrani, s kife-
jezetten anyagi megfontolásból ez év jú-
liusában megpályáztam egy közjegyző-
séget , de csak második lettem. Ezzel 
párhuzamosan Írtak ki pályázatot a mos-
tani székemre, amin érthetően nem in-
dultam. Itt az első kör nem hozott döntést, 
a másodikon pedig már én is részt vettem. 
A dilemma így is nagy volt, hiszen iga-
zából bíráskodni szeretek, nem igazgatni. 

- Kevesebbet tárgyal? 
- Felét, mint korábban, ugyanakkor so-

kat foglalkozok a géppapírral, a takarító-
nővel és a villannyal. 

- Család? 
- Három gyermekem van, a fe lesé -

gemnek nem nagyon volt ideje a szak-
májára. 

- Ön viszont gyakran focizik. 
- Heti három kispályás meccs még 

belefér, igazolt játékosként két és fél éve 
segítettem a Móraváros feljutásában. A 
feleségem már beletörődött, hogy a foci 
nem marad el soha, s azt is tudja, hogy en-
gem nagyon megnyugtat. 

-Ars poetica? 
- Csúnyább szóval akár mániának is 

mondhatnám, de a bírók nekem mindig 
megszállott embereket jelentettek. Sze-
retném ennek a hivatásnak a presztízsét, 
ha nem is a nyugati, de legalább a két vi-
lágháború közötti magyar színvonalra fel-
emelni. Ehhez jól jönne a külső segítség 
is, de először nekünk kell megragadni 
magunkat. Ide nem kell zseni, elég ha va-
laki szorgalmas tisztességes és jólképzett. 

Kovács András 

Nép és autó 
A megváltozott társadalmi helyzetünkre való tekintettel 

ma, azaz kedd estére ülést rendeltem el. Az ülésen 
kötelező részt venni a következő személyeknek: nekem 
mint családfőnek, a feleségemnek, elsőszülött fiamnak, 
lányomnak, valamint még óvodás korú kisfiamnak. Vala-
mennyien szavazati joggal vesznek részt e fontos tanács-
kozáson, melyet eredetileg délután 5 órára szándékoztam 
összehívni, ám az egyéni elbeszélgetésekkor kiderült, le-
ányom az általános iskolában ezen időben még múszaki 
rajzon vesz részt, így hat órára változtattam az időpontot. 

Nagyon röviden vázoltam a kialakult helyzetet, bár 
alapvetően érintett valamennyiünket. Ugyanis mindany-
nyiunk előtt világos - kezdtem mondandómat - , hogy a ja-
pán vállalkozó elkezdte gyártani kies hazánkban a Suzuki 
gépkocsit, melyet korábban határtalan örömmel fogadott 
mindenki családunkban. Az öröm oka: már rég esedékessé 
váló, öreg Trabantunk űj, korszerű gépkocsira való kicse-
rélésének a reménye. Ám a jelen levők figyelmét elkerül-
hette egy apró mondatocska, melyet a gyár egyik vezetője 
nyilatkozott. Nevezetesen: ez lesz a magyar népautó. A 
szépséges autó gördülése láttán, a nemzeti érzelem olyan 
magasra csapott ezen bejelentésre a Tisztelt Ház tagjaiban, 
hogy senki nem méltatta figyelemre, mennyiért gurul le a 
futószalagról a technika eme újabb remeke. Az összeg tu-
datában gyors vizsgálatot kellett végezni pénzügyi vona-
lon, s a mostani ülés is ezt van hivatva tisztázni, nehogy 
valakinek identitászavara támadjon. Bejelentem, hogy 
most már nem tartozunk a nép fogalmába, mivel csak 
mintegy másfél évtizedes szorgos spórolás után tudnánk 
megvásárolni a magyar népautót, de ezt is csak abban az 
esetben, ha a forint nem inflálódna, továbbá az árak - fő-
leg a Suzukié - nem emelkednének. Kértem a jelenlevő-
ket, szíveskedjenek tudomásul venni, nem lehetünk a Su-
zuki autó tulajdonosai, mivel ezen okok miatt a nép közé 
kellene tartoznunk, s csak hamis képet festenénk magunk 
és a szomszédaink előtt, ha mégis olyan reményeket táplál-
nánk, mintha mi Suzukit akarnánk venni. Ezen ponton 
meg kellett szakítanom okfejtésemet, mert a szintén szava-
zati joggal rendelkező harmadikszülött gyermekem, han-
gos sírással adott hangot nemtetszésének, ugyanis a nyáron 
még, megígértem neki, hogy veszek egy Suzukit. Ő ezt 
már el is mondta a Kovácsnak az óvodában. Most mit fog 
szólni a Kovács, még azt fogja gondolni, ő egy hazudozó -
és folytatta a sírást. Odáig elment az ülés demoralizálásá-
ban, hogy azt mondta, a Kovácsék már meg is rendelték a 
Suzukit. Engen - családfői minőségemben - mélységesen 
megindított az őszinte véleménynyilvánítása, s éppen ezért 
bizottság létrehozására tettem javaslatot annak ügyében, 
tudakolják meg, lehet-e kapni Suzuki Matchboxot, mert ha 
igen, karácsonyra hozhat neki a Jézuska egy piros színűt, 
ha ezután kifogás nem merül fel a viselkedése ellen. Ez ha-
tott. A jelenlevők támogatták a bizottság létrehozására tett 
javaslatomat. - négy szavazattal egy ellenében - törvény-
erőre emelkedett. 

Ám továbbra is nyitott maradt a kérdés, mikor fogunk 
mi ismét a nép közé tartozni, s mikor lehet nekünk nép-
autón? 

Turi József 

Csökkenő idegenforgalom 
A Magyarországra látogató 

külföldi turisták száma az év 
első nyolc hónapjában 9,4 szá-
zalékkal, a külföldre utazó ma-
gyarok száma pedig 6 száza-
lékkal volt kevesebb, mint a 
múlt év azonos időszakában -
állapította meg a Központi Sta-
tisztikai Hivatal most közzétett 
jelentése. 

A külföldi vendégek 17 szá-
zalékkal kisebb mértékben vet-
ték igénybe a szálláshelyeket, 
mint egy évvel korábban. Janu-
ártól augusztusig 21,8 millió 
külföldi fordult meg az ország-
ban, a legtöbben Jugoszlávia 
utódállamaiból érkeztek, a leg-
kevesebb - mindössze 38 ezer 
- a kanadai vendég volt. 

A szállodák kihasználtsága 
a 8 hónap átlagában 46,1 szá-

zalékos volt, ezen belül au-
gusztusban 56,4 százalékos, 
szemben a múlt év augusztusá-
val, amikor is a 60 százalékot 
meghaladta a kihasználtság 
mértéke. A legkedveltebbek 
mind Budapesten, mind az ide-
genforgalmilag kiemelt terüle-
teken a középkategóriás szállo-
dák, a drága ötcsillagos, illetve 
a legolcsóbb egycsillagos szál-
lodákban kevesebb volt a ven-
dég. 

Az idegenforgalom deviza-
bevételei az első hét hónapban 
581 millió dollárt tettek ki, a 
kiadások pedig 282 millió dol-
lárra rúgtak. A bevételek az el-
múlt év azonos időszakához 
képest 3 százalékkal növeked-
tek, a kiadások pedig 4 száza-
lékkal csökkentek. 

Fogyasztói áremelkedés 
Szeptemberben a fogyasztói árak a korábbi hónapok-

nál lényegesen gyorsabban - 2,4 százalékkal - emel-
kedtek. Augusztusban a havi áremelkedés 0,8, júniusban 
0,6, júliusban pedig 0,3 százalék volt - tájékoztatta az 
MTI-t a Központi Statisztikai Hivatal. 

Az elmúlt 12 hónap során a fogyasztói árszínvonal 
21,7 százalékkal volt magasabb. A számítások szerint az 
év első kilenc hónapjában az átlagos árnövekedés 1 5 / 
százalék volt, szemben a tavalyi 28,2 százalékkal . A 
gyorsuló árnövekedéshez hozzájárult a villamosenergia-
és földgázárak hatósági emelése, a gyógyszeráremelések 
és az élelmiszerek szeptemberi drágulása. 

Augusztushoz képest az élelmiszerárak 5,1 százalék-
kal nőttek. A sertéshúsok 10, az étkezési szalonna 12, a 
nem tartósított hentesáruk 9, a liszt 10, a kenyér és pék-
sütemény 9, a tojás 8, az uborka 66, a kelkáposzta 58 
százalékkal lett drágább. A dohányáruk árai átlagosan 7 
százalékkal emelkedtek. Az iparcikkek és a ruházati ter-
mékek árai csak jelentéktelen mértékben nőttek. 

A múlt évivel összehasonlítva az élelmiszerek árszín-
vonala júniusban 16,1 százalékkal, szeptemberben már 
22,2 százalékkal haladta meg a tavalyit. Az átlagosnál 
kevésbé drágult a marhahús, a baromfi , a tartósított 
hentesáru és a sajt, viszont a liszt, a kenyér, a péksüte-
mény, a sertéshús és számos más, alapvető élelmiszer 
ára nagyon megugrott. 

A létminimum-számítások azt mutatják, hogy az átla-
gos, két felnőttből és két 15 éven aluli gyermekből álló 
család legkevesebb 36 500 forintból tud megélni. Tavaly 
szeptemberben ugyanennek a családtípusnak a létmini-
muma 29 900 forint volt. A különböző családtípusok kö-
zül a legmagasabb - 12 900 forint - a létminimum össze-
ge a városi egyedülállóknál, és a legalacsonyabb azoknál 
a községekben élő családoknál, ahol két felnőtt és négy 
15 éven aluli gyermek él, ők 42 800 forintból megél-
hetnek. 

„Emberek vezetése" 
Mit takar ez az első hallásra 

furcsán hangzó, de a tapaszta-
latok szerint a sikeres vállalko-
zások által alkalmazott elv? Az 
Euromenedzser Iskolaközpont 
küldetését, a korszerű mene-
dzseri ismeretek terjesztését 
megva lós í thassa , mindent 
megtesz azért, hogy a rqgió 
vállalatainak, vállalkozásainak 
igényeit megismerve speciális 
hatékonyságnövelő tréningeket 
ajánljon. 

Az elmúlt két év több mint 
3000 hallgatójánál szerzett ta-
pasztalat azt mutatja, hogy ma 
még mindig nem fordítanak a 
vezetők súlyának megfelelő fi-
gyelmet az emberekkel való 
hatékony bánásmódra. Ennek a 
fehér foltnak a lefedésében ha-
tékony segítséget nyújtan azál-
tal, hogy a brit „The Open Uni-
versity" Emberek vezetése el-
nevezésű szemeszter ismeret-
anyagát az év őszétől az Euro-
Contact szegedi Regionális Is-
kolaközpontjában elsajátíthat-
ják az érdeklődők. 

Az anyag tanulmányozása 
közben elsajátítható ismereta-
nyag és módszerten alkalmazá-
sa nagymértékben javítja a me-
nedzseri munka hatékonyságát, 
a munkatársak kiválasztásától 

motiválásukon át, a hatékony 
munkavégzés biztosításáig. 

Kinek ajánlják ezt az 
anyagot? 

A piaci bevezetést megelőző 
tesztek bizonyították, hogy ez 
az ismeretanyag a mai Ma-
gyarországon minden olyan 
menedzsernek, aki emberekkel 
foglalkozik, egy rendszerezett 
és koncentrált eszköztárat 
nyújt a hatékonyabb munká-
hoz. Gyakorlatorientáltsága, il-
letve komplexitása miatt a sze-
mélyzeti vonalon dolgozó me-
nedzserek szintén sokat profi-
tálnak azáltal, hogy sok, a gya-
korlatban bevált módszert is-
merhetnek meg. 

Milyen témakörökkel ismer-
kedhetnek meg a hallgatók? 
- A humán erőforrás szerepe 
- Hatékonyságnövelő személy-

zeti politikák 
- Hogyan csökkenthető a fluk-

tuáció? 
- Mit kell tudni ahhoz, hogy a 

munkatársak elégedettek le-
gyenek munkájával? 

- Miért az ember a legértékesebb 
a vállalkozások életében? 

- A munkahelyi konfliktusok 
árai és kezelésük módszer-
tana 

- Ki mennyire vonható be a 
döntéshoztalba? 

Hanyatló élelmiszer-
A Központi Statisztikai Hi-

vatal felmérése igazolja, hogy 
a mezőgazdasági ágazat terme-
lését jelentős mértékben hátrál-
tatta az év első felében a ked-
vezőtlen időjárás, és a gazdál-
kodás pénzügyi feltételeinek 
további romlása, valamint a tu-
lajdonosi és szervezeti változá-
sok elhúzódása. 

Az adatok tanúsága szerint a 
mezőgazdaság, az erdőgazdál-
kodás és az élelmiszeripar tel-
jesítménye egyaránt csökkent. 
A korábbi években keletkezett 
aszálykárok és az értékesítés 
alacsony árszínvonala a gaz-
dálkodó szervezetek közül igen 
sokat csődbe, vagy csődközeli 
helyzetbe juttatott. A mezőgaz-
daság vesztesége az elmúlt év-
ben 21 milliárd forint volt. A 
gazdálkodó szervezetek csak-
nem 10 százaléka került csőd-, 
vagy felszámolási eljárás alá. 
291 szervezet ellen indítottak 
csődeljárást, és 41 szervezet 
felszámolása kezdődött meg. 
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Libagond. Megduplázódó kivitel 

Az idei év első felében to-
vább emelkedett a termelésből 
kivont területek nagysága. Míg 
1991-ben az összes szántóterü-
let 2,1 százalékát nem művel-
ték, ez az arány az idén már 7 
százalékra emelkedett. Búzá-
ból és rozsból például az előző 
évinél jóval kevesebbet vetet-
tek be a gazdaságok. A féléves 
adatok szerint a szarvasmarha-

állomány 232 ezerrel, a, sertés 
pedig 1,7 millióval csökkent az 
előző év azonos időszakához 
képest. 

Az élelmiszeripar teljesít-
ménye 11 százalékkal maradt 
el a tavalyi év első felétől. A 
termelés mennyiségi növelésé-
re csak a növényolaj-, az ás-
vány-, szikvíz- és üdítőipar, 
valamint a söripar volt képes. 

A mezőgazdaság és élelmiszer-
ipar folyó áron számított ex-
portjának értéke 27 százalékkal 
haladta meg az előző év azo-
nos időszakát. A kivitel értéké-
nek növekedése a jelentős ex-
portstruktúra módosulásával 
magyarázható. A mezőgazda-
sági termékek és ék'illatok ki-
vitele ugyanis több int két-
szeresére emelkede \ iszont 
az élelmiszeriparai c mékek 
közül a hús-, baroi i s tej-
ipari termékek expi r , mint-
egy 22 százalékkal c okként. 

A mezőgazdaság! n foglal-
koztattok száma 32. i/alék-
kal, az élelmiszeri; ;n dol-
gozóké 9,9 százai íl volt 
kevesebb az év els lében, 
mint tavaly ilyenko fizikai 
dolgozók létszáma mint 
107 ezerrel apadt. i ke-
resetek a inezőgaz : vs: : üze-
mekben 13,8 száz 1. az 
élelmiszeriparban i 21.4 
százalékkal növeki 


