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Gyõzelem közben sem kell szépnek lenni

Burger Barna fotográfus albumba rendezte azokat a képeket, ame-
lyeket a választásokat megelőző kampányidőszakban készített 
Orbán Viktorról Egy kampány krónikája – Orbán Viktor 2010 cím-
mel. – Nekem ehhez a könyvhöz annyi közöm van, hogy hagytam 
magam – fűzte hozzá a kötet bemutatóján Orbán Viktor leendő 
kormányfő. A politikus Cseh Tamásra emlékezve megjegyezte: 
ahogyan a zenész megtanulta Viszockijtól, hogy zenélés közben 
nem kell szépnek lenni, úgy ő is rájött, hogy győzelem közben sem 
kell szépnek lenni. GyZs

– A tudományos jövőkutatás-
nak nem a jövő előre megmon-
dása a célja: ez nem jóslás, 
hanem az, hogy az emberisé-
get minél jobb életfeltételek 
kialakításához segítse – szö-
gezi le Nováky professzor. – 
A jövőkutató feltárja, hogy 
milyen kívánatos és elkerülen-
dő jövők lehetségesek, és hogy 
a lakosságban milyen várako-
zások alakulnak ki, ami befo-
lyásolhatja a lehetőségeket.

– Mennyire lehet előre látni 
a jövőt?

– A jövőkutatók pénzügyi elő-
rejelzései rövid távra, a gazdasá-
giak rövid és középtávra készül-
nek. Általában egy emberöltőre 
vetítve vizsgáljuk a társadalmi 
folyamatokat, például a népes-
ség alakulását, az oktatás vagy 
az egészségügy változásainak 
várható hatásait. Készülnek 50-

100 évre is előrejelzések, első-
sorban a klímáról és a természe-
ti erőforrásokról.

– Maradjunk a rövid távnál! 
Jobban élünk néhány év múlva?

– Nem valószínű, hogy két 
év múlva lényegesen jobban 
élünk majd, mint ma, de 4–10 
év múlva igen. Akkorra érhet-
nek be a ma elindított pozi-
tív változások. Ehhez a jövőért 
felelősséget érző gondolkodásra 
és cselekedetekre, összetartás-
ra, továbbá nagyobb szerény-
ségre és áldozatkészségre van 
szükség. Legújabb kutatásaink 
szerint van lehetőség arra, hogy 
a közösségi élet megerősödjön 
hazánkban, nagyobb becsülete 
legyen a munkának és a családi 
összetartásnak, és csökkenje-
nek a társadalmi feszültségek. 
Ezek hiányában a gazdaság 
megerősödése is bizonytalan.

– Mennyire mozog kényszer-
pályán az ország?

– A jelenlegi instabil helyzet-
ben azonban van lehetőség vál-
toztatásra, aminek jelentős lehet 
a megújító ereje. Nagy azonban 

a kockázat a változások helyes 
irányának kijelölésében. Az 
instabil időszakok arra is alkal-
masak, hogy új megoldásokat 
találjunk, javítva boldogságunk 
lehetőségét. RK

Nagyobb becsülete lehet hazánkban a munkának és 
a családi összetartásnak, és van esély arra is, hogy 
4–10 év múlva jobban éljünk, mint most – állítja 
Nováky Erzsébet professzor, az MTA Jövõkutatási 
Bizottságának elnöke, a Budapesti Corvinus Egyetem 
tanszékvezetõ egyetemi tanára.

A felelõsség díjazása egy kezdõ 
magyar szakorvos esetében havi 
nettó huszonötezer forint – mond-
ta el lapunknak Papp Magor, a 
Magyar Rezidens Szövetség elnö-
ke. A kezdõ rezidensképzésben 
dolgozó orvos körülbelül 95 ezer 
forintot visz haza, a kezdõ szakor-
vos legfeljebb nettó 120–130 ezer 
forintot. Plusz 25 ezer forintért a 
jogi felelősség tehát teljes egészé-
ben a fiatal szakorvost illeti meg.

– Sok esetben a jelentős orvos-
hiány miatt a kezdő orvosok is 
már kint dolgoznak a „frontvo-
nalon”. A jogi felelősség ekkor 
még nem elsősorban rájuk hárul, 
hanem a mentorokra, felettesük-
re, de számos helyzetben önál-
lóan kénytelenek döntést hozni 
– magyarázza Papp Magor. 
– Tudunk olyan kisvárosról, sőt 
olyan fővárosi nagy kórházról is, 
ahol a rezidens kolléga két-három 
hónap után teljesen önállóan kell, 
hogy dolgozzon a szakember-

hiány miatt. Ma már azon sem 
lehet meglepődni, hogyha első 
éves rezidens kollégák önállóan 
altatnak. Az a szomorú tényállás 
Magyarországon, hogy ha betar-
tanánk a szabályt, amely szerint 
önállóan csak szakorvos ügyelhet, 
akkor összeomlana az ellátórend-
szer. Az előírt négy-öt ügyeleti nap 
helyett a fiatal kollégák a másodál-
lással együtt tíz-tizenkét ügyeletet 
is elvállalnak. Ez pedig már nem 
szolgálja a tapasztalatszerzésü-
ket. Esetenként a sok túlmunka 
miatti kialvatlanság a rendes napi 
munkájukban akadályozza őket. 
Ha az ügyeleti munka egy részét 
például egészségmegőrzés okta-
tására fordíthatnák a fiatal orvo-
sok, akkor jelentősen javulhatna 
az emberek „egészségtudata”. Ez 
pedig évtizedes távlatban egész-
ségesebb társadalmat, kevesebb 
orvos-beteg találkozást, jelentős 
megtakarítást eredményezhetne 
az ellátórendszerben. � G.�B.

A felelõsség ára:
nettó 25 ezer forint

Összefogással talpra állítható Magyarország

Mit látnak a jövõkutatók?

Nováky Erzsébet professzor optimista a jövõt illetõen


