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DR. NAGY LÁSZLÓ, egyetemi tanár, az állam és jogtudományok 
doktora /Szeged/ 

A tanácskozás célja az volt, hogy kicseréljük a napi-
renden szereplő témával kapcsolatban tapasztalatainkat annnir 
érdekében, hogy az segítséget adjon mind a további tudományos 
kutatásokhoz, mind pedig a kodifikációhoz és a jogajütaJLmazás-
hoz. Ugy gondolom, hogy e cél megvalósulását jól illusztrál-
ja, ha pusztán arra a tényre utalunk, hogy a bevezető előadást 
követően a 3 nap alatt 4 korreferátum és a vita során 20 fel-
szólalás hangzott el, amelyek mindegyike általában egy-egy 
korreferátumot jelentett. 

Az a körülmény, hogy a tanácskozás célja a tapasztala-
tok kicserélése volt, - ugy érzem - felment engem az alól, 
hogy a korreferátumokra és a vitában elhangzott felszólalá-
sokra részletes választ adjak. A vita tapasztalatait minden-
kinek magának kell értékelnie saját maga számára. Éppen ezért 
e felszólalás keretében csak néhány általános jellegű megálla-
pítást teszek. Ezek részben a napirenden szereplő témára, 
részben a tanácskozás egyéb tapasztalataira vonatkoznak. 

Elsőként azt kell,megemlíteni, hogy az elhangzottakból 
világosan kitűnik, hogy a napirendre tűzött téma mindegyik 
szocialista országban nagy jelentőséggel bir. 'Tanúsítják egy-
ben a felszólalások azt ls, hogy mindegyik országban jelentős 
fejlődés tapasztalható az üzemi balesetek és a foglalkozási 
megbetegedések következményeinek orvoslása terén. Jól tükrö-
zik ezt az ismertetett különböző rendezési megoldások. Külö-
nösen jelentősek az utolsó évtizedben tett lépések. 

Megállapítható az is, hogy mind á megtett intézkedések, 
mind a tervezett további lépések azonos elveken nyugvó elgon-
dolásokat tükröznek. Ezzel kapcsolatban szeretném külön ki-
emelni, hogy egységesnek látszik a felfogás abban, hogy a 
következmények orvoslása terén a minél teljesebb gyógyulást 
eredményező gyógykezelés biztosítása, valamint a balesetet 
szenvedett, ill. megbetegedett dolgozó anyagi biztonságát szol-
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gáló szabályok további erősitése és finomitása mellett a fő-
súlyt a további foglalkoztatás biztosítására kell helyezni 
olyan módon, hogy ez mind az egyén, mind a társadalom számáb-
ra a leghasznosabb legyen. Ugyanakkor azonban az is kifeje-
zésre jutott, hogy ezeknek az elgondolásoknak az életbe va-
ló átültetése, illetve a helyes jogi rendezés végrehajtása 
ma még számos nehézségbe ütközik, amelyek leküzdése nem egy-
szerű. E nehézségek elhárítása mind az elméletben, mind a 
gyakorlatban működő jogászokra is jelentős feladatokat ró. 

É megállapításhoz egy további általánosan érvéayesülő 
tapasztalat fűződik. Az elhnagzottak rendkívül erőtéljesen 
kifejezésre juttatták a téma komplex jellegét. Ez megnyilvát-
nnl egyrészt abban, hogy a helyes megoldás kutatása is csak 
több tudományág együttes munkájával lehet sikeres, másrészt 
abban, hogy az elgondolásoknak a megvalósítása egy sor gya-
korlati tevékenység - orvosi, közgazdasági, szervezői, jogá-
szi, pichológusi, stb. - együttműködését igényli. Ezért vol-
tak számunkra nagyon értékesek a nem jogász kutatók, ill. a 
gyakorlati szakemberek hozzászólásai, amelyért szeretnénk 
külön is köszönetet mondani. 

Ezzel el is érkeztem mondanivalóm másik részéhez. Be 
vezetőben emiitettem a felszólalások számát, annak illuszt-
rálásaként, hogy itt valóban élénk tapasztalatcsere folyt. 
Ezt azonban most szeretném kiegészíteni azzal, hogy a tapasz-
talatok cseréje valójában ennél sokkal szélesebb volt, hi-
szen folytatódott az üléseken kivül is. Ugy érzem, hogy va-
lamennyien azzal bucsuzhatunk e kollokviumtól, hogy gazdagod-
tak ismereteink, ujabb segitséget nyertünk további munkánkhoz 

De nemcsak ismereteink bővültek. Ennél még értékesebb-
re is szert tettünk. Tovább erősödtek személyes kapcsolataink 
Ezek a személyes kapcsolatok, baráti szálak mindinkább lehe-
tősé teszik, hogy megnyiljék az ut a közös mnnkajogi-kutatá-
sok előtt. A személyes kapcsolatokkal összefüggésben még egy 
lényeges körülményt szeretnénk hangsúlyozni. E kollokvium 
résztvevői között megtaláljuk a munkajog művelőinek mindegyik 
generációját. Ez rendkivül örvendetes, mert lényeges biztosi-
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tékát jelenti munkánk, együttműködésünk további folytatásá-
nak. 

Végül engedjék meg, hogy mind a tanszékünk, mind a ma-
gam nevében köszönetet mondjak azért, hogy e tanácskozás meg-
tartására tett kezdeményezésünket támogatták és a tanácskozás 
sikerét megjelenésükkel, felszólalásukkal előmozdították. 
Köszöid;et szeretnék egyben mondani a Munkaügyi Minisztérium-
nak, a Magyar Jogász Szövetségnek, az egyetem és a kar meg-
értő vezetésének, amelyek támogatása a tanácskozás megrende-
zését lehetővé tette, ugyancsak köszönet illeti azon munka-
társaimat és hallgatóinkat, akik a rendezés munkájában részt 
vettek, valamint azokat a tolmácsokat, és technikai munkatár-
sakat, akik közreműködésükkel lehetővé tették a tapasztala-
tok cseréjét, a közös beszélgetéseket. 


