
Az allaskereses segitesevel fiigg 
ossze az Orszagos Kozvetitesi 
Rendszer (OKR) elokeszitese es 
bevezetese. Ez a terna szinte 
kulcskerdese a szervezetnek. E 
lap hasabjain mar sz6 volt az u] 
kozvetitesi rend nehany jellernzo
jcrol. A lenyeget abban fogairnaz
hatiuk meg, hogy tobb informa
cioval rendelkezunk majd a rnun
kanelkulirol es a munkahelyrol, 
igy tulan konnyebb lesz az (In. 

parositas. Orsz.igos rendszerr61 
van sz6, ahol valarnennyi kiren
deltseg lehivhatja az osszes tobbi 
kirendeltseg munkahelyi listait. 

Az OMMK es az SzCsM felke
szult arm, hogy kozponiilag szer

vezett kepzes segitsegevel segitse 
az u] rendszer bevezeteset. Valo
szinCf, hogy ebben az evben az in
tenziv kepzesben reszt vehet a 
kozvetftok es a kirendeltsegi iigy
intezok kozel fele. A masik felere 
jovore kenil sor. Az OKR gyakor
latilag elkeszul oktober honapra, 
cle a szervezet valoszinifleg csak 
1999 elejen tudja zokkenornente
sen befogadni. A tanfolyam elveg
zeserol vizsgat kell tenni, egyenl6
re nern gondolnak az illetekesek 
vizsgabizottsagra, hanern inkabb a 
prograrnozott oktatas technikajara 
epulo onvizsgara, 

Sokakat erdekelt meg az a ker
des, hogy a munkabiztonsagi es 

rnunkaugyi ellenorzesi felugyelo
segek maradnak-e szervezeten 
belu I? A valasz az volt, bogy 
egyenl6re igen, cle fel kell 
keszulni egy 1999. evi onallosu
lasra is. 

* * * 
A honap vegen ujabb igazgatoi 

ertekezletre kerult sor. Ezen is
mertettek a SzCsM szervezeti se
majdt, a belso munkarnegosztast, 
valarnint a PIR-t, azaz a kidolgo
Z{IS alatt levo penzugyi informa
ei6s rendszert. A reszletekre a 
kovetkezo' szarnban visszaterunk. 

(Dr. Rozsa jozsef) 

OJ utak a kozvetitesben
 

Egy PHARE program kereteben 
a magyar es a Francia munkaero
piari szervezet kozatt korabban kia
lakult egyurnnokodes folytatasakenr 
- lehetosegem volt reszt venni Fran
ciaorszigban egy tanulmanyuton, 
mclynek saran a nagy lerszarnu 
munkaeroigeny kielegitesenek - Ge
orges Lemoine ur altal kiclolgozott 
moclszerevel ismerkedtunk meg. 

Lemoinc-ek a munkaero tobor
zashoz az adort munkahelyre, mun
kakorre vonarkozo szimukicios 
leszteket, b'Y:lkorlatot vagy gyakor
latokat dolgoznak ki cs vegeztet
nek eI a munkav{tllaI6kkal. Ezek :1 
h'Yakorlatok nem pszichol6giai tesz
tek, banem a lll11nkav:illaI6k kepes
segeit, es a munbhoz val6 bozza
:ill:is;it vizsg;ilj:1k. A gyakorbtobt 
megismerve a mllnkaltat6 es a 
rnllnkav:illal6 egyar:int objel:tiv 
mercenek fogadj:l azokat el. Aki a 
tesztelesnel rnegfelel, nagy val6szf
nllseggel :I1kalmas az adott munka
kor beto[tcsere. 

Vendegl:it6nk Georges Lemoine 
volt, aki: 

• a Francia mllnkaero-piaci szer
vezet Niort-i j:irasban lev6 munka
l"lgyi kozpontjamk (ANPE) igazga
16ja, 

• a Politiers-i egycrem 
pszichologiai tanszekenck 
vezeto]e, 

Szocial
tanszek

• egy kanadai egyetemcn ora
ado vendeg protesszora, 

• az (Ij munkaero-toborz.isi mod
szcrek kidolgoz6ja. 

A technika es az aikalmazort 
technologi.ik fejlcdese kovctkezie
ben a munkaero-felvctelnel, illetve 
a munkaero-kozveritesben is az 
eelclig alkalmazott moclszerek (sze
melyes beszclgeres, pszichol6
giai tesztck, grafol6gia, numerol6
gia) bclyebe (Ijak fogmk lepni. 

A kvalifibci6k es a s7~lkkepesf

tesek helyett (mellclt) mind m
gyobb szerepe lesz a kepessegek
nek, a kompetenci:1knak. Sok 
ember van, akinek szakismerete, 
gyakorlata v:m, viszont papiron 
igazolt vt~gzettsege, c1iplom:ija nin
csen. Egyre ink:ibb a gyakorlatban 
igazolhat6 tlle15s, a munkavegzc5
kepesseg lesz a meghat;iroz6 az al
kalmass;ig meg{tlbpitas:inal es nem 
a megszerzett papir. (Saj:it tapaszta
latb61 is tlldjuk vannak olyanok, a
kiknek egy-egy tevekenyseg V(~gze
sere jogosit6 papi1iuk van, megsem 
alkalmasak arra a tebelatra, es for
dilva.) 
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A szakmai integracio meghat.iro
zasira Lemoine egy kepletcr clolgo
zatt ki: 

OE = [Q] + [Hs] + [e] . 

ahol 
OE - a rnunkavallalo kompetencia 

szintjc, a leny maga (pl. EN) 
Q - szakkepesites, szakkepzertseg 
lIs - habilitas, kepesseg 
e - hozzaall.is. 

A hangsuly a kepessegek 
es a hozzaallas fele 

tol6dik el 

E!:''Yfel61 a tedmika CS :l techno
16gb v:iltozasa lelJetc5ve teszi, hogy 
a mllnkaero kiv:ilasztis:iniJ a kc
pcssegek megletet es J rnllnkav{tl
b 16 megfclelo bozza:ill{lsat lckint
sOk bangs(llyosabb szempontmk, 
m:isfel61 a lllUnk:iI tat6t meg kell 
'\"'Yozni arr61, hogy ennek megfele
locn at kell terni az (lj munkaero
toborz:isi m6clszer alk:llmazJs:ira. 

A munkaltat6val tiszt3zni kell: a 
munkaere5-kiv:ilasztis es -kozvetites 
rnegkezclese elc5tt milyen kepesse



gekkel renclelkez6 rnunkavallalo :1 

megfelel6 a szimara az aclott mun
kakorben, Nagyon fontos ezen 
munkavegzo-kepessegek pontos 
definialasa, mert a munkaltato ezen 
rlili .nem kfvant munkaero kriteriu
mai" (pl. n6i rnunkaero, alacsony 
vagy magus eletkor, tarros munka
nclkuli st.itus, etnikai kisebbseghez 
vak. tartozas, megv:iltozott munka
kepesseg: mar diszkriminativ jclle
gliek. El kell erni, hogy ~l munka
ero-felvctelnel lehet61eg egyctlen 
kritcrium legycn, kepcssegei alap
j:in ~l munkav.illalo mcgtelcl-e az 
adolt munkakorre. 

Fontes eleme a modszernek a 
l1legk6zelftes: ucm az {/ Ieuveg, bogv 
/d,z((rjiik, teiszoritsule az emberolect, 
banem. bogv az allealmasakat meg
/(/Id(jllA.!. Mfg I'ceset l'gy munk.ilturo 
leil1lJ sz:"iz f{)s munkacroigcnyerc ~l 

jclentkczok kevesebb mint .2,CJlA1-:it 
tal.iliuk alkulmasnak a regisztr.ilt 
munkanvlkulick kozul a munk.iltn
t6 :illal mcgaclolt szclllpontok szc
rinl a l1likroelcktronibi iFlrlXlt1 
lJelanitoll I1lUnk:ir~l, aclclig f'bnci:l
ors/jgLnn CI ~IZ arj ny 70.-8(1)11-05. 

A tart()s munkanelhdiseg kiala
kubs:lruk cgyik oka, hogy a lll11n
kjltal6 CS ~l mllnklvjllal() is ~IITa 

li"lrckszik, hogy ~I fogl:dkozlatjs 
a/OIl a tcriileten val6sllijon meg, 
ahol a legnugasabb kvalifildcicival 
rencll'1kc/ik a ll1unkav~1lbl6 a k6
IIl'ss(:gck figyell1len kfviH hab'Yjs~i
val. RCll1cnvcik s/crint - monclt:tk 
vcnclcgl~il6iilk - a fr~ll1cijk 80%-:1 
10-["i CV IllCllva olyan mllnkakejr" 
Ill'n fog clolgoZtli, ~\hol kcpess<.'gci 
cs ncm cliplolll:ijuk abpj:lll kompc
tCllsek. 

A Lemoinc Clr :illal kiclolgozott 
s/il1l1djcie')s !-''Y'akorlatok jttclclescn 
k:lpcsol6e1nak' a konkret si':tl.:;mj
hoz. all1elyLx.'1l foglalkoztallli kfv:in
jjk a l1lunkavjllal()kal, viszonl a 
gyakorbtok rL;v(~n kieleri'd, hogy az 
aelolt mUllka dvcgzcsehcz szCd.:;sC
gl'S kC[1l'sSt~gckkcl !"l'nelel kczik-c ~1 

jddt. rb alblm:ls, m:ir csak aZI 
kell kielerfteni, 110i-,'Y crelekclt-c a 
Illllnkavcgzesben, akar-e cloigozlli. 

Miert van aktualitasa 
most uj munkaero

toborzasi m6d.szerek 
kidolgozasanak? 

Allogy az a lengercn tliion mjr 
bekcivetkezett, r6vicl ielon belCil Eu

ropaban is az INTERNET elterjede
sevel 

• a munkaero-kereses, 
• a munkahelykereses, 
• a munkaero-kozvetjtes 
alapveto valtozasokon megy ke

resztul. A munkalratok onalloan 
lurdetnek, az rill.iskeresok onalloan 
keresnck az INTERNETEN onki
szolg~il6 m6clon. Kanackiban 7 ezer 
embert bocsritortak el a munkaero
piaci szervezetbol, amikor az IN
TERNET-es kozvetites beindult. 

A munkaero-kozvetitessel foglal
koz6 szcrvezctek koziil csak az tucl 
talpon maradni, aki a munkacro-ki
vrilasznis CSl\cstcclll1016gi:ij:it alkal
mazza (szirnul.irios munkacro-to
borz.is). Legycn az .illami munka
ero-piaci szcrvczet vagy piaci ala
pan IllC!k6c16 munkacro-kozvotncs
sci es un~lcsaebss~J1 foglalkozo ceg. 
(Lemoine. Az iutcrju 0 70-<'s C1 t'M 
Ji'lit'/eli eljardsa . .42" (/ muuledltato, 
alei ezt alka!mazza, elo/lllll lechl/i
kal "Iknlmoz.) 

A fr:mcia kolleg:ik uras/t:tlata 
szerint a lllunUltat6k :lkjr a fel
venni szjncl6kozott lllunber6 cgy 
havi l~renek Illcgtl'lc16 i'lsslcgct is 
hail~1I1c16ak jlclozni azcrt, ho!-,'Y 
lllegtClel6 lllunkaerCiI kapj:lI1ak. 
AblxlI1 az csetben, ha lohh si'~iz f6 
tclvcll'i('rc51 V:1Il s/6. kCdiiniiscn 
megcri ~\ f:iraelsjgol. 

A Lemoillc :ilta) kiclolgo/otl lolxx
i'flsi leclll1ik:! kitl'jezetten a mgy lel
SZ:illlll ('iOO t/i fcieltiJ Illllnk:ler6igc
nyek kielcgill;s('re slCllg:i1. Most dol
gO/i k a/on, ilogy Ill(Je Is/ere Illilyen 
IIICXlosit:issaI alblillas kisclJi) (akjr 
L'b'Y t6s) 1L'lszjm ki·)/vdit(·s{'re. 

Atoborzast megelozo feladatok: 
1. Ml'rji"Jk fCi ~I lllunbllal6 ige

nyct! Milyen kepcs.'iCgek mcgl(,t(,t 
CS alkallll:lzni tllcl:is:"it fCllclclczi ~l 
betijltcncl6 Illunk:t ki'lrbcn? (Fsdcn
kent Ilelekig (:Ilt() megfi!-''Ycl6, 
c1clllz6 Illunka LTccllllenyckcllt 
Illcrhct6 fe\.) 

2. KcszitsClIlk r;1 s/illlll!:lcic'lS gya
korbtol (V:lgy a llleglCv6t acbrtjl
jukJ. 

3. A munkjltatc"in~d.:; Illutasslik 
Ix', Illi a 1ll6c1szerClIlk 16nyegc. 

4. V:iltozl:1ssllnk a lllunkjltal6 
igenyei szerint. 

s. Fog~lellassuk cI a tesztel, bizo
nyftsuk be, hogy objektfv a meree. 

Az e!-''Yik legfonlOSal)b clolog a 
lllegbfzlnt6sag. A lllunJdlul6nak 
tuclnia kell. biztosnak kell lennie 
abban, !logy az a lllunkav:lIbl6 
akit az lli Ill(xlszer segftsegevel 

vesz fel arra a munkaru, amit 0 
rneghataroz, alkalmas leszl 

Lehetosegunk volt franciaorszagi 
tartozkodasunk saran tobb szirnuki
rios eljartist is megisruemunk (pl. a 
mikroelektronikai iparban, gepkocsi 
gy.irtrisban, a helikopter gyartrisban 
stb. betanltotr munkara torteno nagy 
Ierszimu munkaeroigeny eseten). 

Egy konkret szimukicios gyakor
latrol keszitettern jegyzeteket, arnit 
egy rnikroelcktronikai reg tobbszaz 
f6s munkaeroigenyenek kiclegitesc
re, betanitott munk.is munkakorben 
kcsznettck. 

• 30 fCie kulonbozo szlmf es 
meretif ,,gyanggyel" kell clolgozni. 

• A mcgadott insrrukciok szcrint 
kcll 1')0 fiok valamelylkcbe a 
b'Y6ngy6kel osztalyoznl, amelyck 
azonosiuisara 6 jegylf bcru-szarn 
kombimicio szolgal. 

• Icl6re kcllctt clolgozni. 
• Neill cleg clvcglozni a tel~lebtot. 

lc is kell cllcnorizni (elos/i'Jr a sajir 
mUllkinkat, rmjel a m:1soket isl. 

• Egyetlen ,gycingycit" sem sza
bacl lecjleni (azonnal :dk:1I111~lllan a 
jeliih ). 

• Kcs/tyCuJen cs maszkLxlll kell 
c!o!oozni

.'" 3 lli:" csorortoklJ:.Jn c!6S/iir 
C!-''Ycn ik'g, ma jd egymjssal koope
rjlv:\ kell a t"elaebtot ml'golcbni. 

• McgfigycloK figyclik CS osZtl
lyon:.!k a jelCiltekel. U emlJcrre JUI 
C'!.V me ofiovcl6 akikC'l a helyi 1l11111
k~('lgyi n l~i'encieltsl;gckr61 jcliilnek 
ki.) A munkjlulc') vagy kepvisel6je 
tcrmeszetescn bjrhov~l lX'IllC!lcr :1 

szimlll:ici(lS gyakorlalok kiizl:en. 
/\ lllegfigycl6 a jelc'ihekr61 kithh 

egy ertekelfi brot pI.: 
• lcsz-e fel k('rclescket csoport-. 

l:irs:linak a jdiiJtl 
• v:mnak-e jav:Isbtai ~I k(")zeis 

ml1l1kjra von:llko/(xm a jdeiltnek' 
Mil nu.5mel.! {/ szinllllcicic5s Xv{/

M:orloloN'ftl? 
• kcpcssegel a felaebt adeM ke

rete k kiizl"Jtl i vcgrelta jtas:ira (j6 
I:it:is, k0zC!gycsseg stb.>, 

• rugalmass:igol, :tlkallllazkcx:Jt> 
kcressegel, 

• csapalnlllnidra vale) kcress<.'
get, 

• feszCHlseg-, strcssz-l lIr('st. 
/1 szimulricicis gyokorlolok kidol

g,ozeiso: 
• SzalJV;myosftani kcll az elj~lr:ist. 
• El kdl erni, !logy :.JZ utasft:isok 

~Jlatt minclenki ugyanazl ertse. 
• A gyakarbtmk pontosan kcll 

mcrnie azt, amire letrehozt:ik. 
• A gyakorlatmk arr61 kell szcil

nia, :lmire vonatkozik. 
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• Tartsunk prezent.icior a vallalar 
vezerolnek, vegeztessuk el a gya
korlatokat az 0 mernokeikkel. 

• Szukseg eseren m6c!osftsunk a 
gyakorlarokon. 

• f Ifvjuk oda a munkalraror a ki
valaszt.ishoz. 

Ezen gyakorlaiok kozos jellem
z6ic, hogy mine! a munk.iltato, 
mind a mnnkav.illalo konnyen elfo
gadj:l, mert l.irja, hogy a valnszroit 
gyakorlatnak koze van a tenylcge
sen vegzene!6 munk.ihoz. 

Franciaorszaglxin a MANPOWER 
I:t Magyarorszagon is j6lismert eeg) 
is tulaidonkeppen ezt csiruilja: 

• vallal.ui kapcsolattarrasr v<~gez, 

• gvakorlarok.u :illft ossze, 
• gV:lkor!atoklt vcgeziet. 
A jciv6 felacbta :1 munkacro-to

[lorZ:iSt vcgz6 szakcmbcrck kepzc
sc, felkc;szftesOk jiivch'li feLtcbuik 
cll.it.is.ir:'. 

Milyen tanulsagok
 
vonhat6k Ie
 

e tanulmanyiit kapcsan?
 

B:lI:111Y:llxlll is megjl'lenkk a nagy 
k;tsz:illlli (li'lbhs/~iz f6s) Illunk:lCr6
igcnYt l~jl']ent(i l1lunk:i!t:Il()],. AIlli
kor . el(iszc'ir nckil:irtunk :1 fcbcbt 
I1lcgulcl:is:inak, jiillCink d, hogy 
c"YcnkSre nem v:1 ayunk kd\(Skc~p

~n fl'lkcszCdtek lll~nkaer(S-tolx)rzjs 
l;S kiv:ibszt:ls tiiIlleges mcrctekhen 
tiil1en6 :liktllll:l/js:ir:1. SZi'd,scgClnk 
van c'gy 1116clszerrc, :Illlivcl kl'zclni 
tucljuk a prul)lem:it. 

A 111lll1kwr(i-pi:lCi szclvezt't nl'k 
It:I s:ljat mag:it (szerepct cs teLtcb
t:it) kdl Illc'gll:1Liroznia a valtoz6 
mllnk:ll'r(S-pi:lei (cs egyelJ) kiirCilmc
nyek kiiziill es eh'Y koneepeion:i1i
S:111 l'tj fogLtlkoztat:isi liilvcny clc51,e
szft0se ekill. :lkkor - Illc~ggyoz6clc

scm szcrint - a munkal'nS-kiizvClf
tc;sre, a munklcr6-pi:1ei sZl'repl6k 
igc;nveinek kicl0gftesere kell kon
cenlr:ilni:1. Szern'zt'tCmk cls6clleges 
cdj:1 tov:ibbra is a lllunk:1ae!6k mun
klerciigenyenl'k I1lcnnyisegbcn 0s 
min()seglJen tiirt0n6 kidegftesc, 
ugyanakkur a lllunkavalLtl6knak n 
els6clleges IllunJGleropi:lcon 1011cn6 
elhdyezesc. Minden tov:ibbi eel, 
:Iktiv eszk6z, szolgjltatjs, program 
ezt kell, hogy szolg:ilja. 

K0pesek vagyunk-e kezelni aZI a 
hdyzetct, amikor jelent6s S/jllltl 
munkanclkCili van :lZ l'gyik olcblon, 
jekntos s/jmtl (es nagy letszjmtl) 
IllunLll'r61geny-bejelentes a m:isik 

oklalon es a keno nem fclel meg 
egymisnak? Azl gonclolorn, hogy a 
mnnkaero-piaci szervezet tulelesi 
esclye is jelentos mertekben azon 
mulik, 110gy erre :li'. alapvcro ker
desre milyen valaszr tud adni. 

Pecseit most folyik cgy ti'lbbsz:\z 
fos munkaeroigeny kielegitescrc 
vonaikozo kozvctfresi, .roborz.isi" 
munka. Ez az els6 cs remcliuk 
nem az utols6 ilyen jellcgu fcluda
tunk. Frissen szerzen tapaszmkua
ink szeriru cclclig ~l gyakorlatokat 
clvegzo ()()O f61)c)1 170 fclelt meg. 
Ezt az ar.inyt mindenkeppen javita
ni szukseges egyreszt, nuisreszt a 
nem megfcleh emberckkel nekunk 
kczdenunk kcll val.unit. Elk0pzele
scinkcr a jeiVCl evi kiilts0gvetc;s ter
vczcse kapcs.in leinisru kcnilt - a 
szolgjltat:isok kiterjeszt0s0t, V:IL!
mint a tranzit- C'S szoci:ilis tClgl:JI
kozrat.isi programjainkat leir,') 
projckrjcink turtalmazz.ik. 

AZI iapaszmljuk, hogy a Ul1c)s 
lllunkanci kCtI iek ziime nClll kid 
meg a kiv:iLlsZI:is t~'llc'lcleinek. A 
tal16s l1lunbnelkCili valc)jalxlIl jl'lm
16<; r0szet elwszitelte lllunbvc'gzCJ 
kc[X'sscgenek. 'J'ehat (/ nll/III,XII ~;lJ,zf) 

/.,'{'/X'S,W ;Q,fJ,cI, JX) III OS{/bh{/ II {I/ III {/ l~ h iri
Ilwiln/I'01l jJroIJk>I1l{/, A lllunk:ler(i
piaei szelvezet eclclig "rene Iszerlx: al
litoll" szolg:1lt:tl~is:li (111ltnbv:iII:JI:isi-, 
pszic!lolcJgi:li-, p:ilyav:ilasztjsi-, rella
bilitjeic)s unjc5:1cbs, :ill:iskeres6 
Idub stb,) a cliagncJZis llleg:ill:rpitj
s:in tttl l'zen a pld llel1l:1n igaz:ilx'll 
scgiteni nClll tucbk. t Jh'Y:lI1l'Z a 
helyzel :1 ."r-"i mpos rdntegdcic')s 
trcningekkel is. 

A "vcrsenvkepes" l1lunbvcgze'i
kepesseget I1ll'gsZl'rezni vagy ViSS/~l
szerl'zni cs:tI, lllunk:lval lehel, :tmi

nek esctleg hosszu hompokban 
merhetc idoigenye van. Ezert t1b'Y 
gonclolom cgyre Ionrosabb szereper 
fognak kapni a jovoben a tranzir 
foglalkozrarasi programok, arnelyck 
.irrncneti Itjl11ogatotU tenyleges fog
lal koztatas mellelt (vedett korulme
nvek kozott I fclkeszfienek a t{1I11O-
gilt:is nclkuli (azaz az elscdlcges) 
munkaeropiacon tiiI1eno munkavril
lakisra, egy esetlegcs kovetkezo to
borzison valo sikercs szcrcplesre, 

A tranzit foglalkozt.u.is kozben, 
vagy annale crcclrrenyekcnt eklol, 
hogy a rnunkavallnlo kepes lesz-e 
meg.ill ni a hclyct a t:'llllogat:ls riel
kuli munkucropiaron, vagyis tr.mzi
t.ilh.uo-c? Amennyiben nern, Cigy to
v.ibh kcll prolxilkozni, V:lgy marnd 
:1 szcx'jjlis jelll'ggel rl'l1e!e1kez6 fog
lalkozt.u.isi progrnrnok kore, illelvc 
non-profit fogLdkozut(l szervezell'k 
.iltal tiirtc;n() tClgblkoztat:ls. 

'J'erlllc'szetc'sen az til minclig nyit
V:I :11l :l munkavegzo kcpessc;get 
,)llegtaLil6' I11lrnbv:ill:Ij() d611, hogy 
ai'. cls6cllcges munkaercipiac tcle ori
ent:i\6cljon, ViSZOllt azt is Ix kell l:it
nunk, v:lI1nak olyanok, akik SOSC'I1l 
erik d azl. Nyilv{1I1 :IZ a feL!c1!tunJ" 
!logy :lIT:t teirekeeljCrl1k. lllin01 kevc'
Sl'llhell k'oyenek ilvenek 0s olY:1I1 
!l:il(lt teszi~~ClIlk ki,' all1dyl)l'n rilin
clellki lllegLrI:ilja a saj:it kepessegei
nel, nlL'gtL'lelli szinlel, allol meg tuel 
bp:tszkoclni, allol clolgozni IUc!. 

Az 1999. evre' \'un:ltl\Oz(Wl iisz
sze:illftott progra11ljainkkal cgy 
ilycn ll:il(l fel:illit:'ts:1 :t eclunk. 

Jaoovics Las7J6 
igazgat6helyettcs 

Baraoya Meb>yei Muokaiigyi 
K6zpoot 

EZ ALKALMAS...?
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