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TEKINTSÜNK A XXI. SZÁZADRA 
 

Nagyhírű asztrológusok egybehangzó véleménye szerint a XXI. század első másfél évtized-

ében a Vénusz hatásai erőteljesen befolyásolják hazánk életét. Ennek következtében a gon-

dolkodásban az árnyaltabb, nőies minőségek érvényesülnek. Teret kap a megérzés, az empá-

tia. Megerősödik a szépség, a tudás, a harmónia utáni vágy. A nők befolyása általában erősö-

dik a kapcsolatok terén: a kommunikációban, az oktatásban, a gyógyításban, a művészetek-

ben, a szerelemben, a házasságban és az otthonteremtésben. Ebben az időszakban az egymást 

követő kormányok a nevelés-oktatás kérdését kiemelten kezelik. Magyarország horoszkópjá-

nak az oktatás különösen a legjobb területe. Épp ideje, hiszen a XX. század utolsó évtizede 

alaposan meggyötörte  ezt a szférát. Bízhatunk, örülhetünk, ha hiszünk a csillagokban...  

 Ám maradjunk a földi valóság talaján. Nézzük hétköznapi helyzetünket, s a reális jövőn-

ket csupán néhány évre előre. Ady Endrével mi is valljuk: "Szabad készítni arasznyi jövőket, / 

De élni nem mással, / Mint a nekünk régen parancsolódott / Kínságos és mégis szent, mai 

Mával." Nos nézzük a mát és az arasznyi jövőt. 

 Biztosan állíthatjuk, hogy hazánk a XXI. század elején tagja lesz az Európai Uniónak. Sőt 

egyre többen azt valljuk: Magyarországot senki és semmi sem távolíthatja el az integrációtól. 

Nemcsak nekünk kell az, mi is kellünk az EU-nak, pontosabban a multinacionális üzleti vi-

lágnak. A legnagyobb kérdés az, hogy képesek vagyunk-e felkészülten fogadni mindezt. Al-

kalmasak-e hazai feltételeink az új hatások befogadására, az új normák alkalmazására és fe l-

használására? Jelenlegi körülményeink a munkavállalók, a közoktatás aspektusából nem sok 

jóval kecsegtetnek. Sokak félelme, hogy nem tudunk élni a jobb lehetőségekkel, s a feltéte l-

rendszer hiánya miatt nálunk a pozitív is negatívra fordul, s az EU hátsó udvara leszünk. 

Kisebb-nagyobb torzulással kiépült és működik ugyan a demokratikus intézményrendszer, 

létrejött a piacgazdaság, virul a hazai pénz- és tőkepiac, fejlődik a gazdaság, ám a humánszfé-

ra, a társadalom mélyszerkezete súlyos torzulásokkal terhelt, ezért lényegesen eltér az európai 

piaci demokráciákétól. Nagyságrendekkel kisebb a fejlődés alapját képező középrétegek ará-

nya, és nagyságrendekkel nagyobb a veszélyeztetett, elmaradt csoportoké. Mi, pedagógusok 

(akik szeretnénk magunkat legalább az alsó középosztályba felküzdeni) munkánk során lép-

ten-nyomon szembe találjuk magunkat az oktatásügy lebecsülésével, a leszakadó csoportok 

egyre nagyobb létszámú nemzedékével, az esélyegyenlőtlenség növekedésével; érezzük ennek 

súlyát s látjuk társadalmi veszélyeit. Ezek a viszonyok például alapvetően hozzájárulnak a 

többi között a cigányság társadalmi integrációjának elmaradásához, valamint a népcsoporton 

belüli népességrobbanáshoz. Az iskola, a pedagógus egyre több helyen szembesül az ebből 

fakadó nehézségekkel. Miközben a hatalom ezekre a problémákra látszatmegoldásokat sem 

talál, el-tökélten a felső középosztályra támaszkodik, amely magabiztosan élvezi a gazdagság 

előnyeit. 

 Az alapvető társadalmi feszültségforrások mellett, annak vetületeként a közoktatás is tele 

van gondokkal. A magyar oktatás magas színvonalát ugyan az EU-értékelés is elismeri, ám 

problematikusnak tartja a túlságosan decentralizált közoktatást, és tarthatatlanul alacsonynak 

a bérszínvonalát. Mi, pedagógusok persze pontosan tudjuk a magas színvonal valós értékét, az 

élmezőny és a lemaradók közötti minőségi és mennyiségi különbségeket. Tudjuk azt is, hogy 

közoktatásunk mind vertikálisan, mind horizontálisan mennyire összehangolatlan, hogy nem 

működik megfelelően információs rendszere, helyi, területi tervezése. Sem közigazgatási 

struktúránk, sem szakmai felkészültségünk nem alkalmas arra, hogy az áhított EU-

támogatásokat befogadjuk. Nap nap után saját bőrünkön érezzük az önkormányzati rendszer 

anomáliáinak lecsapódását intézményeinkben. Rendre nyilvánvaló törvénysértésekkel, az 

érdekegyeztetés semmibevételével, a jogalkalmazók tudatos rosszhiszeműségével találkozha-

tunk országszerte. Az elkeserítő példákat sorolhatnánk...  

 Sokan remélik, hogy az integrációval majd megoldódik minden. Az EU intézményei, 

joggyakorlata, eljárásmódjai valóban jótékony hatással lehetnek megannyi torzulásra. De nem 

nélkülözhetőek a hazai erőfeszítések, a humán értékeinkre támaszkodó, jól koordinált cselek-

vések sem. 

Árok Antal
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DR. MAKOLDI MIHÁLYNÉ 
 

Lapunk 1956. április 1-jei számának egyik sárguló oldalá-

ról derűs mosollyal néz ránk egy fénykép, s alatta e félkö-

vérrel szedett szöveg: "Szeretettel köszöntjük Makoldi Mi-

hálynét, a Budapesti Pedagógus Továbbképző Intézet tan-

székvezetőjét, akit az alsó tagozati oktató-nevelőmunka 

színvonalának emeléséért, a tanítók továbbképzése terén 

végzett munkásságáért ez év március 15-én Kossuth-díjjal 

tüntettek ki." 

 Terjedelmes könyvet lehetne írni e méltán nevezetes 

dátumot megelőző és követő, gazdag és változatos életmű-

ről - egészen a gyászjelentésig, amely fájdalmas érzülettel 

tudatta, hogy "dr. Makoldi Mihályné 1999. december 12-

én, életének 86. évében családja körében csendesen el-

hunyt." 

 Sajnos, a helyszűke szinte csak utalásokra kényszerít 

bennünket - róla szólván, őt búcsúztatván. 

 Alapos tudással és lelkes munkakedvvel kezdte taníta-

ni, nevelni a kicsiket a betű, a szó, az emberi viselkedés 

titkaira, közben maga is folyvást tanult, így a többi közt a 

tanítói oklevél után később a pedagógiai szakból egyetemi 

diplomát szerezve. Megérdemelten jó sorsa úgy hozta, 

hogy élő szavával és tankönyveivel ne csak az aprónemze-

déket formálja, hanem az 1912-től létező és időszakonként 

változó elnevezésű és feladatkörű - mai nevén - Fővárosi 

Pedagógiai Intézetbe kerülve, az ötvenes évek kezdetétől 

pedagóguskollégáit is képezze, munkájukban hatékonyan 

segítse - az alsó tagozati tanszék élén, illetve később mint 

vezető szakfelügyelő. 

 Egyéniségének, rátermettségének jellemző megnyilvá-

nulásaként közösségalakító ereje az egész magyar pedagó-

gustársadalomra is hatott, nevezetesen akkor, midőn az öt-

venes évek végén titkárként tevékenykedett a Pedagógusok 

Szakszervezetének központjában. S amikor visszatért sze-

retett intézetébe, akkor is szívvel-lélekkel vállalta a moz-

galmi munkát, 1960-tól ugyanis két kongresszus is meg-

tisztelte az elnöki poszttal. A többi közt lapunk gyakorta 

tükrözte, milyen lelkesen teljesítette a különféle szakszer-

vezeti feladatokat - a tapasztalatcsere, a napközis munka 

gondozását éppúgy, mint az oktatási dolgozók művészeti 

tevékenységének felkarolását. 

 Amikor 1971. december végével nyugdíjba vonult, ak-

kor sem szakadt meg eleven kapcsolata volt kollégáival és 

érdeklődése a közoktatás iránt. De közsorsunk törvénye 

alól ő sem lehetett kivétel: a test fokozatos romlását, majd 

elmúlását nem tudta meggátolni lelkének ereje. 

 Ám nem szokványos vigasztalásként mondjuk, hogy 

életének jobbik része: szellemi öröksége mindőnkben, akik 

ismertük, becsültük és szerettük - közvetlen hozzátartozói-

ban, pályatársaiban, kicsi és felnőtt tanítványok sokaságá-

ban - romolhatatlanul él, és alkotva munkál azokban is, 

akik személyes élményként már nem is tudnak róla. 

 Csak a teste lett az enyészet áldozata, de egész egyéni-

ségét, munkásságát szimbolizáló mosolya halhatatlan. 

 

(fényi) 

 
 

HIRDETÉS 

 
Várom azoknak a tanártársaknak, iskolaigazgatóknak a segítségét, 

akik diákjaik körében megszervezik az általam korrekt módon, 

elérhető áron biztosított felkészítő munkám igénybevételét a jár-

művezetői jogosítványhoz való jutáshoz. 

KRÁNICZ ISTVÁN gépjármű-szakoktató. Telefon: 277-3019. 

A Gárdonyi Alapítvány kéri... 
 

Ismételten felhívjuk az adózó oktatásügyi dolgozók figyelmét arra, 

hogy az 1999-es összevont adóalapjuk adójának - a kedvezmények 

levonása után fennmaradt - összegéből egy százalékot a Gárdonyi 

Géza Alapítványnak szíveskedjenek átutaltatni. A rendelkező nyilat-

kozatot az itt közölt mintanyomtatvány szerint kell kitölteni és önadó-

zás esetén egyénileg eljuttatni az adóbevallással együtt az adóhatóság-

hoz, a munkáltatói elszámolás esetén pedig az illetékes hivatalnak 

megküldeni. 
 

Az alapítvány neve: Gárdonyi Géza 

Címe: 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. 

Adószáma: 18011586-2-42 
 

 Segítségüket, támogatásukat előre is köszönjük. 

 

  Tánczos Istvánné 

  a kuratórium elnöke 
 

 

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 

A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 
 

A kedvezményezett adószáma: 

 

 

A kedvezményezett neve : 
Ennek kitöltése nem kötelező. 

 
TUDNIVALÓK 

 

Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szer-

vezet, alapítvány vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap 

javára kíván rendelkezni. 

A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, 

amely e lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilat-

kozat elhelyezhető legyen. 

 
FONTOS! 

A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton 

a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig AZ ÖN NEVÉT, LAK-

CÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel. 
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A MINISZTER ÉS A FŐTITKÁR VÁLASZOL 
 

Lapunk 56. évfolyamának 2000-ben megjelenő első számát az oktatási miniszterrel és a PSZ főtitkárával készített interjúval kí -

vánjuk emlékezetessé tenni. Pokorni Zoltánnak és Borbáth Gábornak ugyanazokat a kérdéseket tett ük fel. A válaszok, a kifejtett 

vélemények azonban természetesen különböznek. A minősítést az olvasóra bízzuk.  

 

A KÉRDÉSEK: 

1. közoktatási intézményhálózat fenntartása, valamint a pedagógusok és az ágazat más közalkalmazottainak helyzete sze m-

pontjából hogyan értékeli a 2000. évi költségvetési törvényt?  

2. Mennyire elégedett, illetve elégedetlen a közoktatás minőségbiztosításának, fejlesztésének előkészítő lépéseivel és feltéte l-

rendszerének megteremtésével? 

3. Hogyan ítéli meg az országos és ágazati érdekegyeztetés jelenlegi helyzetét, a szociális párbeszéd, a kollektív alku hazai 

viszonyait? 

4. A kormányprogram megkülönböztetett figyelmet szentel a magyar oktatásügynek, s benne a közoktatásnak. Egyértelműen 

megfogalmazza a felzárkóztatás szükségességét. "A kormány a pedagóguspálya presztízsét újrateremtő politikát kíván foly-

tatni" - olvashatjuk a programban. E téren milyen lehetőségeket lát az érdemi intézkedések meghozatalára?  

(Szerkesztőség) 

 

POKORNI ZOLTÁN OKTATÁSI MINISZTER: 

 
1. Az 1999-es év az oktatás számára jó 

költségvetési évnek értékelhető, még ha 

lehet is jobbat elképzelni. Idén is sikerül 

megőrizni a pozíciókat, bár nem lehet 

újból harmincszázalékos növekedést el-

érni azokon a területeken, amelyeken az 

1999-es évben ez sikerült. A tavalyi költ-

ségvetésben stratégiai szerepet kapott az 

oktatás, a 2000. évi költségvetés pedig 

makro-gazdasági célokat tűzött ki maga 

elé, a többi között a hatszázalékos, euró-

pai léptékű infláció elérését. Ez nem vál-

toztatja meg a korábban kitűzött célokat, 

csak újabbakkal egészítette ki azokat. 

 A közoktatásban foglalkoztatott peda-

gógusok havi átlagkeresetének reálértéke 

1994-98 között jelentősen csökkent. Kü-

lönösen nagy volt az értékvesztés az előző 

kormányzati ciklus első felében: 1995-ben 

20,5%-kal, 1996-ban 11%-kal haladta 

meg az infláció a pedagóguskeresetek 

növekedését. A kormányváltás után - 

kormányprogramban megfogalmazottak-

nak megfelelően - megkezdődött a peda-

gógusbérek több lépcsőben történő felzár-

kóztatása. Ennek eredményeként 1999-ben 

összességében várhatóan 6,2%-kal, 2000-

ben várhatóan 2,3%-kal haladja meg a 

bérek növekedése az inflációt, így összes-

ségében két év alatt 7,9%-os reálbér-nö-

vekedés érhető el, amely azonban eltérően 

érinti az egyes pedagógusokat. 

 Az igények és az elmaradás sokkal 

nagyobb annál, amit egy-két év növeke-

dése ellensúlyozni tudna. Ne felejtsük el, 

hogy az elmúlt hét-nyolc évben folyama-

tos forráskivonás történt a közoktatásban. 

Egy megrendült, strukturális válságon 

átesett ország nem tudta megfelelően 

finanszírozni a közszolgáltatást, ott "húzta 

meg az övét", ahol ennek nem volt egyik 

napról a másikra látható következménye. 

Az oktatás egy ilyen terület. Lassan azon-

ban feltűnik, hogy a hiány, az elvonás 

milyen károkat okoz. Sajnos, a pedagó-

gustársadalom egyetlen európai országban 

sem éri el a felsőfokú végzettségűek át-

lagbérét, legfeljebb annak 80-90 százalé-

kát. Magyarországon az elmúlt években 

68 százalékra esett vissza az arány. Ez a 

Horn-kormány intézkedéseinek a követ-

kezménye, és ezen csak több év munkájá-

val lehet változtatni. 

 2. A minőségfejlesztésnek a kor-

mányzati oktatáspolitika alapvető célkitű-

zései közé emelése a magyar oktatásügy 

fejlődése szempontjából kiemelkedő jelen-

tőségű lépés. A program szakmai és in-

tézményi hátterének kialakítása az elmúlt 

fél év során megtörtént, elkészültek a 

COMENIUS 2000 program intézményi 

modelljei - melyeket éppen a napokban 

kaptak meg az óvodák, iskolák, kollégiu-

mok -, zajlik a programban tanácsadóként 

részt vevő szolgáltató szervezetek, szakér-

tők kiválasztása. 

 A program bevezetésére az idei évben 

mintegy 1,8 milliárd forint áll rendelke-

zésre. Ez sok pénz, ám ha figyelembe 

vesszük, hogy évente több mint 500 milli-

árd forintot költünk az oktatásra, akkor 

látható, hogy legalább ekkora összeg 

szükséges ahhoz, hogy az intézmények 

szakmai munkáját segítsük, biztosítsuk az 

oktatás minőségét. 

 A minőségbiztosítás azonban csak 

egyik eleme ennek a rendszernek, hiszen 

ennek támogatásához elengedhetetlen egy 

jól működő külső értékelési és ellenőrzési 

rendszer kiépítése. A COMENIUS-prog-

ram ahhoz nyújt segítséget, eszközöket, 

hogy az intézmények képessé váljanak 

tudatosan felmérni eddigi működésüket, 

eredményeiket és gyengeségeiket, legye-

nek képesek partnereik - a tanulók, a 

szülők, a pedagógusok, a fenntartó stb. - 

igényeinek megismerésére és beépítésére 

gyakorlatukba. Ennek a partnerközpontú 

gondolkodásnak a kialakításához nyújt 

támogatást a program első intézményi 

modellje. A második modell erre építve az 

intézményi folyamatok szabályozását, a 

szervezeti kultúra fejlesztését és a folya-

matos fejlesztés képességének kialakítását 

célozza. A modellek bevezetéséhez a 

minisztérium támogatást ad, többek között 

a Minőségfejlesztési kézikönyv kiadásá-

val, képzések, tanácsadók biztosításával, 

valamint a programban részt vevő peda-

gógusok támogatásával. 

 3. Szükségesnek látom az érdek-

egyeztetési rendszer átalakítását, mert úgy 

ítélem meg, hogy a Költségvetési Intéz-

mények Érdekegyeztető Tanácsában foly-

tatott alkudozás helyett ágazati egyezte-

tésre van szükség. Azon az állásponton 

vagyok, hogy a fő mutatók, keretszámok 

kérdését egyenlő partnerként kezelve a 

szakszervezetekkel kell megvitatni a Gaz-

dasági Tanácsban. Ha láthatók a sarok-

számok, akkor az ágazatokra kell bízni, 

hogyan használják fel azt a leghaté-

konyabban. Tapasztalatom szerint a KIÉT 

szereplőiben soha nem volt meg a türelem 

arra, hogy végigvitassák a kérdéseket. A 

pedagógusokat kevéssé érde-kelték az 

egészségügy problémái, és ez for-dítva is 

igaz volt. Ezeket az ágazati problémákat 

az érintett minisztériumoknál lehet és kell 

megtárgyalni, mert ott van lehetőség a 

"tartozik" és a "követel" rovat egyidejű 

áttekintésére. A nagyon különböző körül-

mények között dolgozó közalkalmazottak 

csak egy kérdésben tudnak egyetérteni, 

hogy hány százalékkal növekedjék az 

egységes bér. Ez azt eredményezte, hogy 

az egységes bérekhez nem kapcsolódtak 

egységes munkateljesítmények. Ez így 

me-rev és igazságtalan rendszert hozott 

létre. 

 Az elmúlt év tapasztalatai igazolták 

számomra ennek a megközelítésnek a he-

lyességét. A közoktatás területén olyan 

rendszeres és érdemi egyeztetés alakult ki 

az érdekvédelmi és szakmai szervezetekkel 

- sőt az egyes intézményekkel is -, amely 

komoly eredményeket hozott. Ez a rendszer 

egy olyan időszakban bizonyult életképes-

nek, amikor meghatározó szakmai és finan-

szírozási változtatásokról kellett dönteni 

(pl. közoktatási törvény, minőségfejlesztési 
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program, a pedagógus szakmai szorzó 

bevezetése). Ezeket az egyeztetéseket sike-

resnek ítélem, és a továbbiakban is számí-

tok a szakszervezetek véleményére, javasla-

tára és együttműködésére. 

 4. A pedagóguspálya presztízsének 

emelése alapvető feladat. Nem egyszerűen 

pénzkérdés, bár kétségtelen, hogy a nem 

megfelelő anyagi elismerés súlyos károkat 

okozott az elmúlt évtizedben. Lehet emelni 

a béreket anélkül, hogy az bármilyen ked-

vező változást eredményezne a pálya presz-

tízse szempontjából, sőt könnyen az ellen-

kező hatást lehet elérni. A pálya elismertsé-

ge és tisztelete ugyanis leginkább attól 

függ, hogy a pedagógusszakma képes-e 

válaszolni, s ha igen, milyen mértékben 

azokra a kihívásokra, amelyek az új évezred 

küszöbén megfogalmazódnak vele szem-

ben. Ha az óvoda, iskola olyan színvonalú 

és tartalmú nevelést és oktatást képes nyúj-

tani, amelyet partnerei, a szülők, a munka-

erőpiac stb. elvárnak, akkor az ő elégedett-

ségükön keresztül az elismertség, a presz-

tízs emelhető. Végül igen fontos, hogy 

maguk a pedagógusok mit gondolnak saját 

szakmájukról, hivatásukról. Hiszen egyi-

künk sem azért lett tanár, hogy a kizárólag 

a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

követelményeket, tananyagot a diákok 

fejébe verje. Azért választottuk ezt a pályát, 

mert izgalmas és felemelő feladatnak gon-

doljuk azt, hogy fiatal emberekre hatunk, 

hogy lehetőségünk van gondolataik formá-

lására, a nevelésükre. Ezért is fontos - mert 

természetesen a gyerekek miatt is az -, hogy 

az oktatás és nevelés elmúlt években meg-

billent egyensúlyát helyreállítsuk, hogy 

választott szakmánkat, hivatásunkat a maga 

teljességében művelhessük. A külső elisme-

rés, a pedagógusok belső elégedettsége és a 

munka fontosságát és kiemelt szerepét 

elismerő javadalmazás együttesen eredmé-

nyezheti a pedagóguspálya presztízsének 

újrateremtését. 

 
BORBÁTH GÁBOR FŐTITKÁR: 

 
1. A 2000. évi költségvetési törvényt 

nagy várakozás előzte meg, hiszen a köz-

oktatási törvény módosítása az intézmény-

finanszírozás tekintetében jelentős állami 

garancia-növekedést ígért, amikor a két 

évvel ezelőtti teljes nettó ráfordítás 90 

százalékában rögzítette a támogatásként 

nyújtandó fedezetet. Tudjuk, a régi sza-

bály itt 80 százalékot írt elő. Abban bíz-

tunk, hogy a növekvő állami forrás valós 

esélyegyenlőséget, az önkormányzatok 

anyagi helyzetétől kevésbé függő műkö-

dést biztosít majd. 

 A költségvetési előterjesztés ebből a 

szempontból egyértelmű csalódás volt, és 

ez nem változott meg a törvény vitája, 

illetve a módosító indítványok beterjesz-

tése során sem. 

 Az önkormányzati források ugyan 

bővültek, de a központi garancia csak az 

önkormányzatok egy része számára nőtt, 

míg sok jelentős iskolafenntartó az újra-

osztás vesztesévé vált. Ez nem túl jó előjel 

a helyi önkormányzatokkal éppen a na-

pokban induló helyi költségvetési viták-

ban.  

 A normatívák tehát megnőttek ugyan, 

de az oktatásra fordítható pénz elosztásá-

ban továbbra is a helyi lehetőségek for-

ráshiánya, a nehezen befolyásolható helyi 

alku sokszor átláthatatlan érdekszövevé-

nye dönt. 

 Azt hiszem, itt az ideje egy új finan-

szírozási rendszer alapjai megterem-

tésének, ha a kormány tényleg változtatni 

akar - a programjában meghirdetett módon 

- a közoktatás és az ágazatban dolgozók 

helyzetén. 

 A költségvetési vita idején a tárca 

szándéka 13 százalékos keresetnövekedés 

volt. Ezt a mértéket tárgyalási alapnak 

elfogadtuk volna. A költségvetés beter-

jesztése idején azonban, már csak 8,25 

százalékos táblaemelést ígértek, és elma-

radt a nem pedagógus kollégák bérszor-

zója is a javaslatból. Sajnos, a jelenlegi 

mértékek reálkereset-növekedést még az 

1,19-es bérszorzó alkalmazásával sem 

jelentenek, és a nem pedagógus munka-

vállalók számára a 2000. március 1-jétől 

bevezetésre kerülő 1,05-os bérszorzónak 

pusztán a léte, de nem a mértéke és beve-

zetési időpontja fogadható el. A 2000. évi 

költségvetési törvény részletes elemzését 

lapunk e számában Varga László titkár 

tollából olvashatjuk. 

 2. Miközben a minőségbiztosítás 

rendszerét a tárca a nemzetközi trendek-

nek megfelelően be akarja vezetni, a fel-

tételek megteremtésében a 2000. év fel-

tétlen törést hoz. A fókuszált béremelés 

ellentmondásos hatása, a minőségi bére-

lem rovására meglépett, így is kicsi alap-

béremelés a 2000. évben, egy igen gyenge 

növekedést mutató táblaemelés mellett, 

csak gesztus értékű, de alacsony szintű 

minőségi béremelést eredményez idén. Ez 

a minőségi igények önkéntes vállalásához 

kevés alapot nyújt akkor, amikor az alkotó 

pedagógusok tömege szabad idejében, 

sokszor megalázó munkákat kénytelen 

elvállalni a puszta létéért. 

 Így a minőségbiztosítási rendszer 

emberi hátterének megteremtése messze 

elmarad nemcsak az optimálistól, hanem a 

minimális szinttől is, és az intézményes 

háttér létrejötte nem fogja a kellő ered-

ményt elérni. 

 3. A kormány az érdekegyeztetés át-

alakítása során saját ígéreteit, előzetes 

elő-terjesztésben foglalt elképzeléseit sem 

tar-totta be. A KIÉT össze nem hívása 

törvénysértő, de a kormány ezért a jog 

eszközével sajnos nem vonható felelős-

ségre. 

 A közszféra új érdekegyeztető rend-

szere egyáltalán nem jött létre. Ezt nem 

pótolja a működő ágazati egyeztetés, 

hiszen a finanszírozás jelenlegi rendszere 

és az államháztartás szabályozása szá-

munkra a csak ágazatban folytatható pár-

beszédet nem teszi lehetővé. A 2000. évi 

költségvetésről gyakorlatilag előzetes 

egyeztetés sem folyt. Az illetménytábla 

mértékeiről nem lehet ágazati szinten 

tárgyalást folytatni. Ezt a kérdést a Kjt. 4. 

§-a egyértelműen a KIÉT hatáskörébe 

utalja. A többszöri sikertelen egyeztetési 

kezdeményezés következménye,  hogy  a  

költségvetési  törvény  befolyásolására  

benyújtása  előtt  mód  sem  volt. Ezért 

kellett a közszolgálati sztrájkbizottság, 

hogy legalább a tárgyalási helyzet kiala-

kuljon. Az elért eredmény kevés, a tár-

gyalás folytatása az egyeztető rendszerről 

legalább olyan fontos, mint az éves bér-

megállapodás, ami immár második éve 

nem jön létre. Ezért minden felelősség a 

kormányt terheli. 

 4. Ha a kormány valamit is be akar 

tartani a programjában leírt ígéreteiből, itt 

az utolsó alkalom egy középtávú felzár-

kóztatási program megfogalmazására és 

aláírására. Mi ennek a programnak az 

igényét, és a rendezésre váró témákat 

szeptemberben átadtuk azokkal a javasla-

tokkal, amelyek a kormány programján 

alapulnak. (L. Pedagógusok Lapja 1999. 

8-9. száma.) 

 A megindult tárgyalásnak februárban 

megállapodással kell zárulnia, de ezt a 

megállapodást a kormánynak kell vállal-

nia. 

 Feltétlenül szükségesnek tartjuk, hogy a 

kormány a legjelentősebb bérfelzárkóztató 

lépésekre a 2001-2002. évre vállaljon köte-

lezettséget, hiszen a kormányzati ciklust 

átívelő megállapodási javaslat teljesítésére 

már nem tud valódi garanciát nyújtani. 

Ezeknek a lépéseknek legalább 7-8% reál-

kereset-növekedést kell biztosítaniuk. A 

teljesen elértéktelenedett pótlékokat is fel 

kell emelni, hiszen a pedagógiai munka 

elvégezhetetlen a pótlékok nélkül. Szükség 

van a közoktatásban foglalkoztatott nem 

pedagógus közalkalmazottak munkahelyei 

biztonságának javítására és keresetük jelen-

tős növelésére. Az intézményműködtetés 

szakmai normáinak kidolgozása védelmet 

jelenthet az egyoldalúan pénzügyi szemlé-

letű átszervezésekkel szemben. A béreken 

kívül szükséges a juttatási rendszer (üdülte-

tés, utazási kedvezmény, pedagógusigazol-

vány) egészének újragondolása, hogy a 

pedagóguspálya vonzóvá váljon az elkö-

vetkező években. 
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IRÁNY AZ EURÓPAI UNIÓ 
 

"Korunk törekvései a szabadság után irányozvák, s minden év leront egy-egy válaszfalat, 

mely az országokat s nemzeteket egymástól elkülönözte. És ha ezen törekvések végre célt 

érnek, mit bizonyosnak tartok, s a szabad kereskedés által Európa anyagi érdekei mindin-

kább szolidárisokká válnak, mi marad fel, mi a jelenkor nemzetiségi küzdelmeinek anyagul 

szolgálhatna?" 

(Eötvös József, 1865) 

 

 

 PSZ 
   

 

A MEGOLDÁS  

 

Bevezetés - Miért foglalkozunk az Európai Unióval? 
 

Magyarországnak az egységesülő Európához, az Európai Unióhoz 

való csatlakozása évezredes léptékű, történelmi jelentőségű lépés 

lesz, amely alapvetően meghatározza jövőnket, sorsunkat. E rend-

szerhez való integrálódásunk azonban nem csupán egyszeri döntés, 

hanem egy hosszabb-rövidebb folyamat eredménye lehet. Mindez 

feladatokat, megoldandó problémákat jelent valamennyiünk számára: 

állami, önkormányzati és társadalmi szervezeteknek, egyéneknek és 

csoportoknak egyaránt. E kihívásoknak akkor leszünk képesek elfo-

gadható módon megfelelni, ha jól ismerjük és használni tudjuk azt az 

elmúlt fél évszázad alatt létrehozott szupranacionális szervezeti-

intézményi rendszert és annak működési mechanizmusát, amelyet 

európai integrációnak nevezünk. 

 Szándékaink szerint a 2000. évben a Pedagógusok Lapja valam-

ennyi számában megjelenik majd egy-egy írás, összeállítás az európai 

integrációról, az Európai Unióról. Mindezt sokak igénye alapján és 

kettős indítékból tesszük. Egyrészt a Pedagógusok Szakszervezete 

programjában fontos törekvésként szerepel az európai uniós tagságra 

való felkészülés elősegítése. Ennek nem jelentéktelen eleme a PSZ-

tisztségviselők, a pedagógusok integrációs ismereteinek gyarapítása, 

az uniós fogalmak elsajátítása. Ezért fontosnak tartjuk, hogy szak-

szervezetünk különböző csatornáin keresztül feltételeket biztosítson, 

alkalmat teremtsen erre. Másrészt a Külügyminisztériumtól pályázati 

úton elnyert támogatás lehetőséget, pluszforrásokat biztosít a sorozat 

megjelentetéséhez. 

 Célunk, hogy a lapunkban hónapról hónapra közölt integrációs 

témájú anyagokkal a pedagógusok s rajtuk keresztül a felnövekvő 

nemzedék számára az Európai Unióra vonatkozó átfogó jellegű isme-

reteket közvetítsünk. Ennek a fentieken túl azért is szükségét érezzük, 

mert noha egyre több ilyen témájú írás, kiadvány jelenik meg, ám 

ezek iskoláink alig gyarapodó könyvtáraiba nem vagy csak kevés 

helyre, egy-egy példányban jutnak el. Sorozatunkban didaktikai és 

terjedelmi okból egyaránt arra törekszünk, hogy rövid, könnyen 

áttekinthető írásokat, összeállításokat jelentessünk meg. Olyanokat, 

amelyek az oktató-nevelő munka minden szereplőjének segítséget 

adnak e témakör feldolgozásához. Tisztségviselőinket, olvasóinkat 

egyúttal arra is biztatjuk, hogy anyagainkra, az érdekvédelmi infor-

mációkkal együtt, hívják fel a figyelmet, sokszorosítsák s adják to-

vább azokat. 

 

Az integráció fogalma, az európai integráció 
 

A pedagógusok által jól ismert fogalom az integráció, amely azt a 

törekvést jelenti, hogy a tanulók figyelmét ráirányítsuk a külön-külön 

tantárgyakban oktatott ismeretek közötti összefüggésekre. Az értel-

mező szótár szerint: egységesítés, összevonás, külön részek szerves 

egyesítése, összehangolása, egyeztetése. Az államok közötti integrá-

ciónak a világban számos lazább és kötöttebb változata létezik. Pél-

dául integrációnak nevezhető az egyszerű szabadkereskedelmi megál-

lapodás is, ám olyan államközösség is, amelyben a tagállamok dönté-

si jogaik egy részét a közösségi szerveknek adták át. 

 Az Európai Uniót (EU) integrációnak is nevezik. Ennek oka, 

hogy a tagállamok egyesülése folyamat jellegű. Először csak nemzet-

gazdaságaik meghatározott területeit egyesítették, majd a későbbiek 

során más területek egyesítésére és a korábbiak elmélyítésére is sor 

került. Így az Európai Unió elnevezés (1993-tól használt fogalom) 

részben az elért eredményekre, részben a még megvalósítandó célokra 

utal. Az EU-t Európai Közösségnek (EK) is nevezik. Ennek oka, 

hogy az Európai Gazdasági Közösség, az Európai Szén- és Acélkö-

zösség, valamint az Európai Atomközösség intézményei 1965-ben 

összevonásra kerültek, s ezt követően honosodott meg az EK-

elnevezés. A Maastrichti Szerződés (1992) és az Amszterdami Szer-

ződés (1997) pedig ezt fejlesztette tovább. Főleg a gazdaságra vonat-

kozik az Európai Közösséget létrehozó szerződés, és a politikára 

vonatkozik az Európai Uniót létrehozó szerződés. Így tehát az EK- és 

az EU-elnevezés is jogos, ám napjainkra az Európai Unió vált általá-

nosan használttá. 

 Az euroatlanti integráció is gyakran használt fogalom. Ezen az 

EU-hoz és az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez (NATO) való 

csatlakozás együttes célját értik, függetlenül attól, hogy e kettő sem 

időben, sem térben nem feltétlenül egymás mellé rendelt. Köztudott, 

hogy Magyarország 1999-ben, nem sokkal a koszovói háború kitöré-

se előtt felvételt nyert a NATO-ba, az EU-tagságra viszont még né-

hány évet várnia kell. Nyugati szomszédunk, Ausztria 1995 óta EU-

tag, viszont nem tagja a NATO-nak. 

 
Az Európai Unió jelképei 

 

Az európai zászló 12 csillagos kék lobogó (az ENSZ-zászlónál sötétebb kék). A kék szín a nemzetközi együttműködést jelképezi. A 

körben elhelyezkedő csillagok száma pedig az európai egyesülési cél teljességére utal. (Az óralap 12 számának és az év 12 hónapjának 

is ilyen jelképes teljességre utaló értelme van.) 

 Az európai himnusz az Örömóda. Ludwig von Beethoven IX. szimfóniája kórustételének, Friedrich Schiller költeményére énekelt 

dala. A magyar diákok már az általános iskolai ének-zeneoktatás során megismerik ezt a klasszikusan szép művet. 

 Az Európa-napot minden év május 9. napján ünneplik meg. Robert Schuman, francia külügyminiszter 1950. május 9-én hirdette ki 

kormánya tervét a francia-német együttműködésre, az Európai Szén- és Acélközösség (a mai EU csírája) megalapítására. Ez történelmi-

leg nemcsak azért jelentős, mert EU-előzmény, hanem a két "ősellenség" kibékülésének s ezzel Európa békés egyesülésének megindítá-

sa miatt is. 

"A tanulmány megjelentetése a Külügyminisztérium támogatásával történt." 

 



" 

6  HÍRLEVÉL  PEDAGÓGUSOK LAPJA 
 

 

Az európai integráció fél évszázados folyamata 
 

1951. április 18. Az Európai Szén- és Acélközösséget (ESZAK) 

létrehozó Párizsi Szerződés, melyet hat ország ír alá: Franciaor-

szág, Német Szövetségi Köztársaság, Belgium, Olaszország, 

Luxemburg és Hollandia. Ez a szerződés engedélyezi az aláíró 

országok közötti szabad szén- és acélforgalmat. Megszületett a 

Hatok közössége. 

1957. március 25. A Hatok elhatározzák, hogy kiterjesztik a Közös 

Piacot a gazdasági tevékenységek egészére. Két szerződést írnak 

alá Rómában: 

 - az egyikkel létrehozzák az Európai Gazdasági Közösséget 

(EGK), 

 - a másikkal az Európai Atomenergia Közösséget (Euratom), 

mely közös fejlesztést irányoz elő a nukleáris energia békés cé-

lokra történő felhasználására. 

1958. január 1. Hatályba lép a Római Szerződés, létrejön az EGK 

Bizottság. 

1962. január 14. A Közös Mezőgazdasági Politika (CAP) megszü-

letése. Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap 

(FEOGA) létrehozása. 

1963. január 14. De Gaulle francia elnök megvétózza a brit EGK-

tagságot. 

1968. július 1. A vámunió életbelépése: a vámok teljes eltörlése a 

Hatok között, és egy közös külső vámtarifa bevezetése a harma-

dik országokból származó termékekre. 

1970. január 1. A külkereskedelem-politika felelőssége a tagállam-

okról átszáll az EK-ra. 

1970. április 21. A Közösség saját pénzügyi forrásokat teremt ma-

gának. Eddig a Közösség költségvetését a tagországok pénzügyi 

hozzájárulásai biztosították. 

1973. január 1. Dánia, az Egyesült Királyság és Írország belépnek a 

Közösségbe. A Hatok Európája a Kilencek Európájává válik. 

Norvégia, amely aláírta a csatlakozási szerződést, kénytelen 

visszalépni, miután a népszavazás 53%-os többséggel elutasítot-

ta a csatlakozást. 

1974. december 10. Az állam- és kormányfők elfogadják, hogy 

évente legalább kétszer, illetve minden olyan esetben, amikor 

azt szükségesnek ítélik, összeüljön az "Európai Tanács", hogy 

megvitassa nemcsak az EGK ügyeit, hanem a külpolitika nagy 

horderejű kérdéseit is. 

1975. február 28. Az EGK és 46 afrikai, karibi és csendes-óceáni 

ország (ACP) aláírja a Loméi Konvenciót. A szerződés a keres-

kedelmi, ipari és pénzügyi együttműködésre vonatkozik, és biz-

tosítja az ACP-országokból származó szinte minden termék sza-

bad bejutását a közösségi piacra. 

1979. március 10. Az európai valuták stabilitásának biztosítására 

létrejön az EMS (Európai Monetáris Rendszer). Létrehozzák az 

ECU-t (European Currency Unit), az új európai pénzegységet, 

melyet arra szánnak, hogy európai valuta váljon belőle. 

1979. június 7-10. Az Európai Parlament képviselőit ekkor először 

választják közvetlen, általános szavazással. 

1981. január 1. Görögország a Közösség tagjává válik. Ez már a 

Tízek Európája. 

1984. június 14-17. Az Európai Parlament második közvetlen vá-

lasztása. 

1985. január 1. A tagállamok többségében forgalomba helyezik az 

első európai útleveleket. 

1985. június 14. Az Európai Bizottság átadja a Tanácsnak a Fehér 

Könyvet a belső piac 1993-ra tervezett megvalósításáról (300 

javaslat). 

1986. január 1. A Közösség kibővül Spanyolországgal és Portugá-

liával. Létrejön a Tizenkettek Európája. 

1986. február 27-28. Az Egyeséges Európai Okmány aláírása Lu-

xemburgban és Hágában, amely módosítja a Római Szerződést, 

és 1993. január 1-jétől előirányozza a határok nélküli belső piac 

megvalósítását. 

1987. június 15. Az Erasmus-program elfogadása az egyetemisták 

szabad mozgásáról. 

1989. június 15. Az Európai Parlament harmadik közvetlen válasz-

tása. 

1990. április A Tizenkettek Dublinban jóváhagyják Németország 

újraegyesítését, és elkötelezik magukat Európa jövőbeli politikai 

uniója mellett. 

1990. június 19. Az EU-n belüli határokon történő ellenőrzések 

teljes felszámolásának biztosításáról szóló megállapodás aláírása 

Schengenben (Luxemburg). 

1990. július 1. A Gazdasági és Monetáris Unió első fázisa: a tőke-

áramlások teljes liberalizálása. 

1991. december 16. Brüsszelben az EK és Csehszlovákia, Lengyel-

ország, valamint Magyarország Európa-megállapodást írnak alá. 

1992. február 7. Az Európai Unió megteremtésére irányuló szerző-

dés aláírása Maastrichtban (Hollandia). 

1993. január 1. A belső piac megteremtése. Az egységes piac zö-

mében megvalósult. 

1993. november 1. A Maastrichti Szerződés életbelépése. 

1993. december 10. Az Európai Bizottság elfogadja a Növekedés, 

versenyképesség és foglalkoztatottság: kihívások és a XXI. szá-

zadba vezető utak c. Fehér Könyvet. 

1994. január 1. A Gazdasági és Monetáris Unió 2. fázisának kezde-

te: Frankfurtban megkezdi működését az Európai Monetáris In-

tézet. Életbe lép az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló 

megállapodás. 

1994. június 9-12. Az Európai Parlament negyedik közvetlen vá-

lasztása. 

1995. január 1. Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozik az 

Európai Unióhoz. (Norvégia EU-tagsága ismét népszavazáson 

bukik el.) 

1996. december 13-14. Dublinban a Tizenötök megerősítik az 

"euróra" való áttéréshez vezető folyamat visszafordíthatatlansá-

gát egy új árfolyammechanizmus, valamint egy stabilitási és nö-

vekedési paktum elfogadásával. 

1997. október 2. A Maastrichti Szerződést "korszerűsítő" Amszter-

dami Szerződés aláírása. 

1998. március 31. A tárgyalások megkezdése Ciprussal, Észt-

országgal, Magyarországgal, Lengyelországgal, a Cseh Köztár-

sasággal és Szlovéniával az Unió bővítéséről. 

1999. január 1. Az euró bevezetése, árfolyamának rögzítése teljes 

értékű valutaként. 

1999. június. Az Európai Parlament ötödik közvetlen választása. 

 

EU-információs címek: 

 
 EU Bizottság hivatalos képviselete, 1016 Budapest, Bérc u. 23. T: 209-9700; 

 Euro Info Központ, 1051 Budapest, Dorottya u. 4. T: 318-1712, Internet: www.itd.hu; 

 Euro Info Service, 1138 Budapest, Margitszigeti Európa Ház T:350-8025, Internet: www.euroinfo.hu. 

"A tanulmány megjelentetése a Külügyminisztérium támogatásával történt." 
 



" 

2000. január 17.  A MI BÉRÜNK  7 
 

 

A KÖZOKTATÁS 

ÉS A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY 
 

Az Országgyűlés az 1999. december 21-i ülésnapján elfogadta az 

1999. évi CXXV. törvényt a Magyar Köztársaság 2000. évi költség-

vetéséről, amely megjelent a Magyar Közlöny 1999/121. számában, 

az elmúlt év december 24-én. Ezzel a törvénnyel egyúttal több egyéb 

törvényt is módosítottak: a többi között a Kjt.-t és a közoktatási 

törvényt is. Összeállításunkban a közoktatást érintő részeket emeltük 

ki és értelmeztük azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsunk a törvény 

alkalmazásához és a helyi érdekegyeztetéshez. Aki olvasta a közlönyt 

vagy áttanulmányozza jelen összeállításunkat, az tapasztalhatja, hogy 

a közoktatás költségvetési helyzete, benne az ott dolgozók bérpozíci-

ója nem javul a 2000. évben. Aki emlékszik az eredeti beterjesztésre, 

és felidézi szakszervezetünk szeptember óta végzett erőfeszítéseit, az 

pontosan tudja, hogy az elért eredmények milyen kicsik. A kikény-

szerített tárgyalásoknak (sztrájkbizottság, SZEF) szerény eredményei 

mégis vannak. A kiemelt munkavégzésre fordítandó keret 3.000 Ft/fő 

összegre nő, igaz, csak szeptember 1-től; a nem pedagógus kollégák 

részére is született szakmai szorzó, igaz, csak március 1-től, és vérlá-

zítóan alacsony 1,05-ös értékkel. Lehet mindezekért a szakszerveze-

tet, annak vezető testületeit kritizálni, egy tényt azonban nem szabad 

elfelejteni: a PSZ az egyeztetés egyetlen fórumán sem értett egyet a 

törvényben megfogalmazottakkal, attól többet, a közoktatás számára 

jobbat szeretett volna. (Lásd lapunk decemberi számában megjelent 

állásfoglalásokat.) Ám a politika, a törvényalkotók így döntöttek. 

Kedvezőbb döntéshez hiányzott az akarat, véleményem szerint időn-

ként a hozzáértés, de – legyünk reálisak – a pénz is. Ezzel együtt a 

felelősség végül is azoké, akik így szavaztak. 

 

1. Önkormányzatok finanszírozása, közoktatási normatívák 
 

A helyi önkormányzatok központi költségvetésből várható forrásai 

átlagosan kb. 6%-kal nőnek. Ez azonban jelentős szórással érvénye-

sül. A személyi jövedelemadónak az 5%-a marad a képződés helyén a 

korábbi 15%-kal szemben. Ez a döntés a kedvezőbb gazdasági adott-

ságú településeket érinti hátrányosan, amit nem vagy változó  mér-

tékben kompenzál a normatív támogatások esetenként jelentős növe-

kedése. (1. sz. táblázat) 

 

 Az önkormányzatok közoktatással összefüggő állami költségvetési forrásai 
1. sz. táblázat 

Területek, jogcímek Normatív támogatás 2000. Az 1999. évihez viszonyítva 

Óvodai nevelés 100.000 Ft/fő +25% 

Iskolai oktatás   

- Általános iskolai oktatás 

(ez a hozzájárulás jár a nyolc-, illetve hatévfolyamos gimnáziumok megfele-

lő évfolyamainak is) 

104.000 Ft/fő +25,3% 

- Gimnáziumi és szakközépiskolai érettségi vizsgára felkészítő oktatás 126.000 Ft/fő +16,6% 

- Szakiskolai oktatás 115.000 Ft/fő +6,4% 

Iskolai szakképzés   

- Szakmai-elméleti oktatás 

(A normatíva egységes növekedése nem határozható meg, mert az előző 

költségvetésben három normatíva volt. A szakiskolában +30%, a szakmun-

kásképzőben +15,8% a növekedés. Szakközépiskolában a csökkenés nem éri 

el az 1%-ot.) 

104.300 Ft/fő  

- Szakmai gyakorlati képzés 60.000 Ft/fő +20% 

Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás   

- Gyógypedagógiai ellátás 220.000 Ft/fő +13,4% 

- Korai fejlesztés, gondozás 115.300 Ft/fő +9,8% 

- Fejlesztő felkészítés 155.200 Ft/fő +7% 

Alapfokú művészetoktatás   

- Zeneművészeti ágon 60.000 Ft/fő +12,2% 

- Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon 

(a képző- és iparművészeti ágon a normatíva 4,19%-kal csökkent, a többinél 

17,5%-kal nőtt.) 

47.000 Ft/fő  

Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás   

- Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 

(A valós növekedés 17,7%, mert az étkezési normatíva ennél az intézménytí-

pusnál beépült az alapnormatívába.) 

195.000 Ft/fő +28% 

- Fogyatékos tanulók diákotthoni ellátása 400.000 Ft/fő -7,6% 

Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz   

- Felzárkóztató oktatás 

(Új normatíva eddig csak szakiskoláknak járt.) 

26.000 Ft/fő  

- Óvodába, általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátásának 

 támogatása 

14.000 Ft/fő +12% 

- Intézményfenntartó társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyer-

 mekek, tanulók ellátása 

20.000 Ft/fő +25% 

- 1.100 főnél kisebb lakosságszámú településen óvodába, általános 

 iskolába  járó gyermekek, tanulók ellátása 

(az előző évi létszámhatár 3.600 fő volt, így a növekedés 209%) 

46.000 Ft/fő új normatíva 

- 3.000 főnél kisebb lakosságszámú településen óvodába, általános 

 iskolába  járó gyermekek, tanulók ellátása 

24.000 Ft/fő +9% 
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- 3.000-3.500 fő közötti lakosságszámú településen óvodába, általános 

 iskolába járó gyermekek, tanulók ellátása 

12.000 Ft/fő +9% 

- Óvodában, iskolában szervezett intézményi étkeztetés 20.000 Ft/fő +25% 

- Általános iskolai napközis foglalkozás 15.000 Ft/fő +272% 

- Kisebbségi nyelven vagy két tanítási nyelven történő oktatás 

(Az előző évben kötött felhasználású normatíva volt.) 

41.000 Ft/fő +28,1% 

- Nemzeti-etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek kisebbségi program szerin-

ti nevelése óvodában 

 (Az előző évben kötött felhasználású normatíva volt.) 

27.500 Ft/fő +10% 

Központosított előirányzatok (a törvény 5. sz. mellékletében)   

- Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

 (Felhasználásával az ifjúsági és sportminiszter által vezetett tárcaközi 

bizottság dönt.) 

155 millió Ft  

- Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához 300 millió Ft  

Normatív, kötött felhasználású támogatások (8. sz. melléklet)   

- pedagógus-szakvizsga és -továbbképzés 15.182 Ft/fő -30% 

- pedagógusszakkönyv-vásárlás 11.250 Ft/fő +15% 

- tanulók tankönyvvásárlása 2.251 Ft/fő +32% 

- körzeti, térségi feladatok 

 fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenységére 

4.550 millió Ft  

 pedagógiai szakszolgálatok 750 millió Ft  

Az Oktatási Minisztérium fejezetében (XX.) szereplő források   

- Közoktatási feladatok és szakmai programok 1.243 millió Ft  

- Közoktatási tankönyvkiadás 437 millió Ft  

- Közoktatás-fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása 3.780 millió Ft  

- Pedagógus-szakvizsga és -továbbképzés 400 millió Ft  

- Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi 

előirányzata 

650 millió Ft  

- Értékelési és minőségbiztosítási programok 1.784 millió Ft  

- Középiskolai tehetséggondozó program 200 millió Ft  

- Közoktatási Modernizációs Közalapítvány támogatása 280 millió Ft  

- Nemzeti Kollégium Közalapítvány 192 millió Ft  

- Ifjúsági szakképzés korszerűsítése - világbanki program: 

  - hitelfedezet 

  - VÁM-ÁFA 

 

2.052 millió Ft 

648 millió Ft 

 

- OKJ korszerűsítése 55 millió Ft  

- Hátrányos helyzetű fiatalok szakképzése 50 millió Ft  

- Szakképzési programok támogatása 190 millió Ft  

 

II. A közoktatásban dolgozók keresetét meghatározó változások 

 

A 2000. évi költségvetésről szóló törvény 73. §-a módosítja a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt (Kjt.). A módosítás 

értelmében a Kjt. 69. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 "69. § Az e törvényben megállapított feltételek mellett a 

közalkalmazott a 70-75. § szerinti illetménypótlékra jogosult. A 

70-75. § szerinti illetménypótlék számításának alapja (a tovább i-

akban: pótlékalap) havi 14.600 forint!" 

 Ez a módosítás nem jelent új jogcímeket a pótlékokra, de 

ahol a megállapított pótlékok alsó határon voltak, január 1-től 

emelkedniük kell. Ilyen pótlékok többek között az osztályfőnöki, 

munkaközösség-vezetői, vezetői pótlékok. A 14.600 forintos 

pótlékalap 8,1%-os növekedést jelent a - még az 1998. évi költ-

ségvetésben meghatározott - 13.500 Ft-hoz képest. Ha figyelem-

be vesszük, hogy az 1998 óta lezajlott infláció a 2000. évre je l-

zett 6-7%-kal együtt 30% körüli, akkor nyilvánvaló, hogy a pót-

lékok reálértékvesztése közel 25%-os. 

 A 2000. évi költségvetés 73. §-a módosítja a Kjt. 1., 2., 3. 

számú mellékleteit. A Kjt. 1. számú melléklete - közismert nevén 

a közalkalmazotti bértábla - tartalmazza a fizetési osztályok első 

fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összegét, 

valamint a többi fizetési fokozathoz tartozó szorzókat. Az első 

fizetési fokozat szerinti összegek növekedésében jelenik meg a 

8,25% garantált illetményemelkedés. Mivel a korábbi táblát a 

pótlékalaphoz hasonlóan az 1998. évi költségvetési törvény álla-

pította meg, így a garantált illetmény reálértékvesztése is hason-

ló. (2. sz. táblázat) 

 A Kjt. 2. sz. melléklete az 1997. február 1-jét megelőzően "F" 

vagy "G" fizetési osztályba sorolt közalkalmazottak garantált 

illetményét tartalmazza. (5. sz. táblázat) 

 A Kjt. 3. sz. melléklete egy jegyzék azokról a feladatokról, 

amelyek ellátására létesített munkakörben foglalkoztatott közal-

kalmazott illetményét szakmai szorzó alkalmazásával kell megál-

lapítani, illetve a feladatokhoz kapcsolódó szorzószámokról. Ez a 

melléklet tartalmazta eddig is az 1,19-es pedagógus szakmai 

szorzót,  ám  a  módosítással  újabb  hat  foglalkoztatási  kör  -  

köztük a közoktatási intézményekben minden, nem pedagógus-

munkakörbe tartozó tevékenység ellátása - kapott egységesen 

1,05-es szorzót. 

 A módosított mellékletek közül az 1. és 2. számú január 1-jével 

hatályos, a 3. számú 2000. március 1-jén lép életbe. Ez már az év 

első napjaiban is számos félreértéshez vezetett, és több telefont is 

kaptunk intézményvezetőktől, illetve a fenntartó önkormányzatok 

munkatársaitól. Több helyen - a március 1-jei életbelépés miatt - 

vitatták az 1,19-es pedagógus szorzó január-februári alkalmazásá-

nak szükségességét. Ezért kérte szakszervezetünk az Oktatási Mi-

nisztériumot tájékoztatás kiadására (lapunkban közöljük ezt, vala-

mint az említett bértáblákat), segítve ezzel a jogszerű és egyértelmű 

átsorolást. A tájékoztatás is rögzíti, hogy 2000. március 1-ig a Kjt. 

módosítás nélküli 3. számú melléklete van érvényben, ami csak az 

1,19-es pedagógus szorzót tartalmazza. 
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III. Az illetmény megállapítása 

 
a) Pedagógus-munkakörben 

 

 A pedagógusnak járó teljes illetmény meghatározásánál a kiindu-

lási alap a garantált illetmény. Ezt a Kjt. 1. számú vagy 2. számú 

melléklete alapján kell megállapítani. Első lépésként megvizsgáljuk, 

hogy a pedagógus besorolási feltételeiben történt-e változás (pl.: 

fizetési fokozatban előrelép, szakvizsga miatt másik fizetési osztályba 

sorolódik stb.). Miután megállapítottuk, hogy az érintett pedagógust 

melyik osztály hányadik fokozatába kell sorolni, a szorzás elvégzésé-

vel a garantált illetmény kiszámítható. A következő lépésben a ki-

számolt garantált illetményt megszorozzuk az 1,19-es szakmai szor-

zóval. Az így kapott, 100 Ft-ra kerekített összeg a pedagógusnak járó 

minimum illetmény. (3. sz. táblázat) Ezt összevetjük az érintett valós 

(1999. decemberi) illetményével, és az emelés mértéke meghatároz-

ható. Az illetmény meghatározását követően kiszámoljuk a további 

szakképesítés hasznosításáért járó százalékos illetménynövekedés 

mértékét. Ebben az esetben a munkáltatónak a garantált illetményből 

kell kiindulnia, és az 1,19-es szakmai szorzót figyelmen kívül kell 

hagynia. 

 A kinevezési (besorolási) nyomtatványokon területenként változó 

módon külön vagy egyben szerepeltetik a garantált illetményt és az 

1,19-es szorzóval képzett bértételt. Ez a formai eltérés nem változtat a 

lényegen: a kettő együttesen tekinthető a besorolás szerinti alapillet-

ménynek. 

 Mivel a költségvetés megváltoztatta a Kjt. illetménypótlék-

alapját, így az ezzel összefüggő illetményelemeket is vizsgálni kell 

(pl. ahol az osztályfőnöki pótlék eddig 1.350 Ft volt, fel kell emelni 

1.460 Ft-ra). A kötelező óra emelése miatt járó kiegészítés összege 

változatlan. Az illetménynövekedés következtében újra kell számolni 

az előírt szabályok szerint a pedagógus-túlmunkáért járó óradíjat. A 

pedagógusok alapilletménye tehát az 1,19-es szakmai szorzó révén 

8,25% körüli értékkel garantáltan emelkedik. Ám ez nem felzárkózta-

tás, hanem tulajdonképpen reálérték-stagnálást jelent. 

b) Nem pedagógus-munkakörben 

 

 Az eljárás azonos a pedagógus-munkakörben dolgozó közalkal-

mazottal, azzal a különbséggel, hogy a törvényben megállapított 

1,05-es szakmai szorzót március 1-től kell alkalmazni. Ez egyben azt 

is jelenti, hogy az ilyen munkakörökben dolgozó kollégákat március 

1-jei hatállyal kell újra besorolni. (4. sz. táblázat) 

 A minimálbér összege 2000. január 1-től 25.500 Ft-ra emelkedett. 

Ennek kötelező alkalmazása azt jelenti, hogy a közalkalmazotti illet-

ménytábla (2. sz. táblázat) A 1-5, B 1-2, C 1 fizetési osztályaiban, 

illetve fokozataiban a magasabb minimálbért kell figyelembe venni. 

Ez is jelzi a közalkalmazotti illetmények tarthatatlanságát! 

 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kjt. alapján kiszámolt garantált 

illetményelemek a minimum tételek. Ettől a közalkalmazott valós 

garantált illetménye lehet magasabb, ha a munkáltató, illetve a fenn-

tartó az ehhez szükséges forrásokat biztosítja. Ez a tény egyben azt is 

jelenti, hogy a január 1-től életbe lépő költségvetési törvény csak 

azoknál a közalkalmazottaknál, illetve illetményelemeknél kényszeríti 

ki a teljes növekedést, amelyek eddig a törvényi minimumon voltak. 

Mivel a nem pedagógus-munkakörben dol-gozó kollégák részére az 

előző évi költségvetés nem tartalmazott növekedést, a 2000. évi 

költségvetés elfogadásakor pedig a parlament nem vette figyelembe 

az 1999-ben megvalósult tényleges emelkedést (átlag 12%), így a  

Kjt.-bértábla 8,25%-os növekedése nem mindenkinek jelent tényleges 

keresetnövekedést. Sokaknak a márciusban életbe lépő 1,05-es szorzó 

is csak bruttó néhány száz forint növekedést jelent az 1999. decembe-

ri bérhez képest. Ezért - akarjuk, nem akarjuk - ismét nagy jelentősé-

ge lesz a helyi alkunak, az önkormányzati költségvetések erre vonat-

kozó döntéseinek. 

 Azt javasoljuk, hogy a PSZ tisztségviselői a helyi érdekegyeztetés 

során olyan álláspontot képviseljenek, miszerint a nevelési-oktatási 

intézmények nem pedagógus alkalmazottainak bére a kor-mány aján-

lása szerint reálértékben 2-3%-kal emelkedjen. A pedagógusok és 

nem pedagógusok bérfejlesztésének százalékos aránya nem lehet 

kevesebb a polgármesteri hivatal alkalmazottaiénál. 

Varga László titkár 

 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

a 2000. január 1-jei besorolási feladatok ellátásához 

 
a) Felhívom a közoktatási intézmények vezetőinek a figyelmét arra, hogy a 2000. január 1-jétől esedékes közalkalmazotti illetménye-

ket - valamennyi közalkalmazott esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek, a Magyar Köztársa-

ság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 83. §-a (2) bekezdésével bevezetett 1. számú, illetve 2. számú mel-

léklete alapján kell meghatározni. 

 

b) A pedagógus-munkakörben, pedagógiai szakértő és pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak illetményét 

ugyanezen időponttól kezdődően meg kell emelni a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a Magyar Köztársaság 1999. 

évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 9. §-ának (2) bekezdésével bevezetett 3. számú mellékletében megállapított 1,19 

szorzószám alkalmazásával. 

 

c) A nem pedagógus, nem pedagógiai szakértő, illetve nem pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatott többi közalkalmazott il-

letményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi 

CXXV. törvény 73. §-ának (3) bekezdésével bevezetett 3. számú mellékletében meghatározott 1,05 szakmai szorzó alkalmazásával 

2000. március 1-jétől meg kell emelni. 

 

d) A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 87. §-ának (7) bekezdése alapján a közalkalma-

zottak jogállásáról szóló törvény új 3. számú melléklete 2000. március 1-jén lép hatályba. Eddig az időpontig azonban alkalmazni 

kell a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. tör-

vénnyel megállapított 3. számú mellékletét. 

 
Környei László s.k. 

közoktatási helyettes államtitkár 

 



A rágalom és az igazság 
 

Lapunk múlt évi utolsó számában részletesen beszámoltunk a PSZ rendkívüli küldöttgyűléséről. Elöljáróban, sajnos, egy, a 

főtitkárunknak írt szégyenletes rágalmazó levélről kellett szólnunk, mielőtt a gyűlés napirend szerinti munká ját ismertettük 

volna. 

 A levelet alább fénymásoltan közöljük. A vele kapcsolatos közgyűlési eseményről Borbáth Gábor túloldalon olvasható írása 

részletesen tájékoztatja olvasóinkat. A küldöttgyűlés titkos szavazással kinyilvánított véleménye [a 222 küldött 214 igen, 7 nem 

(1 érvénytelen) szavazattal fejezett ki bizalmat a PSZ Titkárságának] egyértelmű válasz volt. 

 Most mégis azért vagyunk kénytelenek visszatérni erre a gyalázkodó levélre, mert azt továbbra is küldözgeti a gyáva bajk e-

verő. A titkárság tehát úgy határozott, hogy a levelet és a választ az egész tagság nyilvánossága elé tárja.  
 

 

 

Mit adott nekünk az eltelt egy év alatt a Pedagógusok Szakszervezete???!!! 

 
 

1. 

Kaptunk egy ,,ÉN tudatú", egyes szám első személyben beszélő főtitkárt, akinek legfontosabb, hogy a SZEF 

(Szakszervezetek Együttműködési Fóruma) és a saját szekerét tolja. Mi sem természetesebb, hiszen alelnökként 

a nyugdíjba készülő elnök utóda akar lenni. (SZEF-től kapott tiszteletdíja + középiskolai gyakorló tanári fizetés 

+ főtitkári fizetés + költségek térítése (autó, utazási kts. telefon stb.) = három funkció „teljes” mellbedobással. 

A munkaviszonnyal még rendelkező halandó pedagógus örül, ha egy helyen jól helyt áll.) 

 
2. 

Az eltelt évben a legfontosabbak közé tartozott a külföldi pedagógus szervezetek gyakori rendezvényein való 

megjelenés és ezek vezetőinek vendégül látása. (Természetesen a külföldi napidíj sem mellékes.) Vajon a nyu-

gat-európai szervezetek mit tudnak rajtunk, magyar pedagógusokon segíteni? Itthon kellene harcolni a többség - 

a valóban dolgozók - jogaiért, nem légből kapott, mellébeszélő és fellengzős előadásokkal ködösíteni írott 

anyag nélkül. Helyesebb volna, ha az országban a bezárásra váró iskolák érdekében munkálkodna. 

 
3. 

A szakszervezeti vagyonmegosztást első számú vezetőnk úgy értelmezi: egyedül tárgyalok, mindent áron alul 

eladok, és készpénzzel kifizetem a „kistestvéreket”. Sem törvény, sem bírói végzés erre minket – PSZ-tagokat - 

nem kötelez. A vagyonbevalláskori állapot szerint és módon kellene ezt megtenni, tehát a jogos készpénz + in-

gatlan a teljes pedagógus vagyonbó1. Igaz, így nem lenne elég a bólogatás és a békés beleegyezés 

(=megalkuvás). Ez nem a tagság érdeke! Nem üdülőket kellene negyed áron elkótyavetyélni. Bár lehet, hogy így 

több pénz menne némelyek zsebébe. Persze ebben mi is hibásak vagyunk, mivel az Alapszabály módosításánál 

nem voltunk eléggé körültekintőek: nem korlátoztuk és pontosítottuk vezetőink jogkörét! Ki gondolta volna, 

hogy több kárt tud okozni (ha nem teszünk idejében ellene) egy év alatt, mint bárki a PSZ fennállása alatt ösz-

szesen. 

PSZ eddigi céljai között volt, hogy stabil vagyoni alap segítségével megfizethető áron üdülhessen a tagsága. Ez 

a lehetőség veszélyben forog, ha az üdülőinket eladják, ráadásul potom összegekért kétes hírű cégeknek. Nincs 

az országnak olyan pontja, ahová ne ért volna el a híre tulajdonunk elherdálásának. Szégyenkeznünk kellene 

rniatta, nem jóváhagyni. Se az ingatlanok nem maradnának meg sem a pénz, hiszen ez a „kistestvérek” kasszá-

jába vándorolna. Igaz egyes pénztárcák vastagodnának. 

 
4. 

Veszélyben van a pedagógusok budapesti Szállodája a Pedagógus Vendégotthon is. A szállodánkat meg akarja 

„enni” a Benczúr Hotelt üzemeltető SZEF résztulajdonosú Kft - azaz bérbe akarja venni -, melyet első szárnú 

vezetőnk teljes mértékben támogat (okát lásd. 1. pont). 

Ha idegen kézre kerül a Pedagógus Vendégotthon, akkor mi is kizárólag idegen áron kaphatunk szobát. Sokan 

már gyerekeinkkel, unokáinkkal jövünk vissza mindig otthon érezve magunkat. A Vendég-otthonban otthon va-

gyunk, ha tanulunk, dolgozunk, pihenünk, a családdal fővárost nézünk vagy éppen betegek vagyunk. 

 
Ha ezek a lehetőségeink megszűnnek, akkor sajnos várhatóan a taglétszámunk is jelentősen csökkenni 

fog. Ennek komoly politikai súlya is volna, hiszen a legnagyobb - legerősebb szakszervezet a miénk! A 

botrányok eddig elkerültek minket. De meddig ??!! 

 

Az elkeseredett, de bizakodó tagság



 

 

Lehet-e egy névtelen levélre válaszolni? 
 

1999. november 13-án ült össze a PSZ 

rendkívüli országos küldöttgyűlése. 

Néhány nappal az ülés előtt a küldöt-

tek jelentős része levelet kapott. A 

levél feladója ismeretlen, névvel vál-

lalt aláírója nincs. A levél a küldöttek 

körében felháborodást váltott ki. 

 A küldöttközgyűlésen napirend 

előtt, mint a levél célpontja, saját 

magam - lásd "én tudat" - felolvastam 

az írást, hogy az se maradjon ki be-

lőle, akinek nem jutott. 

 A személyeskedő megjegyzésekre 

válaszolni ott sem válaszoltam, mert 

nincs értelme. 

 A nemzetközi szinten végzett mun-

kám célja elég világos az uniós csat-

lakozást közvetlenül megelőző években. 

 A vagyont érintő állításra a kül-

döttközgyűlésen is részletesebben 

válaszoltam, most is megteszem, hi-

szen a tagságot joggal érdekli, mi 

történik a vagyonával. 

 Először a társszakszervezetekkel 

megkötés előtt álló vagyonmegál-

lapodás szükségességéről. 

 1991-ben törvényi kötelezettség írta 

elő a vagyonbevallást. Ekkor minden 

PSZ-alapszervezet, települési és me-

gyei szervezet, valamint az országos 

szervezeti egység is bevallotta az ösz-

szes ingatlan, készpénz, betét, értékpa-

pír és nagyobb értékű ingó vagyonát. 

 A törvény az első KT-választás 

alapján a vagyonhasználatot, a máso-

dik, 1995-ös KT-választás eredménye 

alapján a vagyon tényleges megosztá-

sát rendelte el. 

 Az országos vezetőség 1995-ben 

úgy döntött, hogy a tulajdonmegosztás 

összes anyagi terhét a központi tulaj-

donban lévő vagyonból, ami az össz-

vagyon töredéke, kell biztosítani. A 

döntést követő tárgyalások a megosz-

tásról nem vezettek eredményre, ezért 

1996-ban az igénylők perre vitték 

követelésüket, és most már kártérítést 

kérnek az elmaradt haszonra hivat-

kozva és kamatokat a tőke alapján. 

 1998-ban a PSZ kongresszusa úgy 

határozott, hogy a tagdíj 5 %-át va-

gyonalapba kell helyezni, így segítve 

a követelés kifizetését és a megegye-

zést. 

 1999-ben, a PSZ-kongresszus III. 

fordulójában a küldöttek elfogadták a 

költségvetés irányelveit, és benne azt 

a törekvést, amely nem perrel, hanem 

megegyezéssel kívánja lezárni ezt az 

állapotot. A per elvesztése - amelyre 

sajnos minden esélyünk megvan - 

beláthatatlan vagyoni helyzetbe hozná 

a PSZ országos központját. Ezért a 

PSZ Országos Vezetősége felhatalma-

zást adott a vagyonmegállapodás el-

veinek kimunkálására. 

 A tárgyalások során sikerült a 

követeléseket jelentősen csökkenteni 

és a pert felfüggeszteni, de végleges 

megállapodást kötni még nem lehetett, 

mert a szakszervezeti kezelésben lévő, 

de állami tulajdonú ingatlanok igény-

lése a kormányváltással megszakadt, 

az erre vonatkozó törvényt a parla-

ment csak 1999. december 17-én sza-

vazta meg. 

 A követelések az 5 % befizetésből 

- a vagyonarányok miatt - 20 év alatt 

sem teljesíthetők, ezért az ingatlanér-

tékesítés elkerülhetetlen. Ennek elő-

készítésére az országos vezetőség 

vagyonbizottságot hozott létre. 

 A vagyonbizottság javaslata alap-

ján - vagyon- és helyzetértékelést 

követően - készítettük elő eddig 

egyetlen ingatlan eladását. A kivá-

lasztás szempontja az volt, hogy egy 

per alatt álló, jelzáloggal terhelt, 

olyan ingatlant értékesítsünk, amely-

nek használati jogát 30 évre nem a 

PSZ birtokolja egy, még 1992-ben 

kötött szerződés értelmében. Ennek az 

ingatlannak az értékesítése tényleg 

folyamatban van, az arra illetékes 

döntéshozó testület nagy többséggel 

hozott határozata alapján. 

 További ingatlanértékesítésre a 

vagyonmegállapodás függvényében - 

kellő előkészítés után - akkor kerülhet 

sor, ha az illetékes testület azt meg-

alapozottnak látja. 

 A munka célja: a lehető legkisebb 

tehertétel mellett véget vetni a per 

alatti állapotnak, mert ez feltétele, 

hogy az állami tulajdonból eddig 

használt és igényelt ingatlanok - így a 

székházunk  is - végre tulajdonunk 

lehessenek. 

 A Pedagógus Vendégotthon üze-

meltetéséről és a Hotel Benczúrral 

való viszonyáról. 

 A Hotel Benczúrban a Pedagógu-

sok Szakszervezetének tulajdoni há-

nyada az épület PVO nélküli része 

felének 46 %-a, azaz a jelenlegi hely-

zetben saját magunk konkurensei 

vagyunk. Ez az üzemeltetési mód jó 

ugyan néhány PSZ alkalmazottnak, 

ám egyértelmű veszteség a PSZ-nek. 

Ezen akart változtatni egy, a PVO jogi 

státusát nem érintő üzemeltetési meg-

állapodással a PSZ jelenlegi Titkár-

sága. Már biztos, hogy most, ez a 

lépés 1999 és 2000 fordulóján nem 

következik be. 

 A SZEF élén dr. Szabó Endre úr 

áll 1999 májusától egészen 2003-ig 

megválasztott elnökként. E sorok írója 

az elnök munkáját mindenben támo-

gatja, de helyére nem törekszik. 

 Végül a küldöttgyűlésen titkos 

bizalmi szavazást kértem a Titkársá-

got illetően. A szavazás végeredmé-

nye számomra azt mondja, hogy a 

legfelső döntéshozó testület elsöprő 

többségének bizalmát titkár kollégá-

immal együtt továbbra is megkaptuk. 

 Ez az igazi válasz a névtelen levélre. 
 

Budapest, 1999. december 20. 
 

Borbáth Gábor főtitkár
 

 

UTÓIRAT 

 

Bizonyosak vagyunk abban, hogy a névtelenül megírt rágalmazó förmedvény - orvosi kifejezéssel élve - afféle múló pörsenés szakszervezetünk arcu-

latán, és nem maradandó károkat okozó gennyes fertőző agyhártyagyulladás. 

 A levelet olvasva elsőül az a gyávaság háborít föl minden tisztességes embert, mely a névtelenség mögé rejtőzve vádaskodik, a tagság féltését 

színlelve. Mi szükség van erre? Szakszervezetünk valamennyi tagjának joga, hogy nyíltan, nevesítetten elmondja véleményét a vezetés vélt vagy való-

ságos hibáiról, valamint a mozgalom állapotáról. Persze a szólás e szabadsága szorosan kötődik az igazmondásra törekvés elemi kötelességével. 

 Hisszük és valljuk, hogy "egységben az erő". De ez a jelszó nem teszi feleslegessé a becsületes vitát, a  vélemények küzdelmét, amelynek végered-

ményeként születhet meg a közösség javát szolgáló jobbik álláspont győzelme. A mi esetünkben ennek a szívvel -lélekkel folytatott küzdelemnek igé-

nyelt eredménye az oktatásban-nevelésben dolgozók napról napra emberibb élete és a nemzeti-egyetemes művelődés korszerű megvalósulása - hazánk 

és az emberiség üdvére. 

A szerkesztőség 
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GARANTÁLT ILLETMÉNYEK A KÖZOKTATÁSBAN (2000. ÉVBEN) 
 

A bértételek egységesen 8,25%-os növelését tartalmazó illetménytábla 
2. sz. táblázat  
Fiz. Fizetési osztályok 

fok. A B C D E F G H I J 

1 21 300 23 900 25 100 26 400 30 200 36 400 40 200 42 800 47 700 52 700 

2 22 200 25 100 26 400 27 700 31 700 38 600 43 600 45 400 50 600 55 900 

3 23 000 26 300 27 600 29 000 33 200 40 800 45 000 47 900 53 400 59 000 

4 23 900 27 500 28 900 30 400 34 700 43 000 47 400 50 500 56 300 62 200 

5 24 700 28 900 30 400 31 900 36 500 45 100 49 800 53 100 59 100 65 300 

6 25 600 30 400 31 900 33 500 38 400 47 300 52 300 55 600 62 000 68 500 

7 26 400 31 800 33 400 35 100 40 200 49 500 54 700 58 200 64 900 71 700 

8 27 300 33 200 34 900 36 700 42 000 51 700 57 100 60 800 67 700 74 800 

9 28 100 34 700 36 400 38 300 43 800 53 900 59 500 63 300 70 600 78 000 

10 29 000 36 100 37 900 39 900 45 600 56 100 61 900 65 900 73 500 81 200 

11 29 800 37 500 39 400 41 400 47 400 58 200 64 300 68 500 76 300 84 300 

12 30 700 39 000 40 900 43 000 49 200 60 400 66 700 71 000 79 200 87 500 

13 31 500 40 400 42 400 44 600 51 000 63 000 69 500 74 000 82 500 91 200 

14 32 400 41 800 43 900 46 200 52 900 65 500 72 400 77 000 85 900 94 900 

Hatályos minden közalkalmazottra: 2000. január 1-től.  Minimál bér 2000. január 1-től: 25.500 Ft/hó. 
 

 

A pedagógus-munkakörök bértételei az 1,19-es szakmai szorzóval 
3. sz. táblázat 
Fiz. Fizetési osztályok 

fok. A B C D E F G H I J 

1 25 400 28 400 29 900 31 400 35 900 43 300 47 800 50 900 56 800 62 700 

2 26 500 29 900 31 400 32 100 37 700 45 900 50 700 54 000 60 200 66 500 

3 27 400 31 300 32 800 34 500 39 500 48 600 53 500 57 000 63 500 70 200 

4 28 400 32 700 34 400 36 200 41 300 51 200 56 400 60 100 67 000 74 000 

5 29 400 34 400 36 200 38 000 43 400 53 700 59 300 63 200 70 300 77 700 

6 30 500 36 200 38 000 40 000 45 700 56 300 62 200 66 200 73 800 81 500 

7 31 400 37 800 39 700 41 800 47 800 58 900 65 100 69 300 77 200 85 300 

8 32 500 39 500 41 500 43 700 50 000 61 500 67 900 72 400 80 600 89 000 

9 33 400 41 300 43 300 45 600 52 100 64 100 70 800 75 300 84 000 92 800 

10 34 500 43 000 45 100 47 500 54 300 66 800 73 700 78 400 87 500 96 600 

11 35 500 44 600 46 900 49 300 56 400 69 300 76 500 81 500 90 800 100 300 

12 36 500 46 400 48 700 51 200 58 500 71 900 79 400 84 500 94 200 104 100 

13 37 500 48 100 50 500 53 100 60 700 75 000 82 700 88 100 98 200 108 500 

14 38 600 49 700 52 200 55 000 63 000 77 900 86 200 91 600 102 200 112 900 

Hatályos: 2000. január 1-től. 
 

A közoktatásban dolgozó nem pedagógusok bértételei az 1,05-es szakmai szorzóval 
4. sz. táblázat 

Fiz. Fizetési osztályok 

fok. A B C D E F G H I J 

1 22 400 25 100 26 400 27 700 31 700 38 200 42 200 44 900 50 100 55 300 

2 23 300 25 400 27 700 29 100 32 300 40 500 44 700 47 700 53 100 58 700 

3 24 100 27 600 29 000 30 400 34 900 42 800 47 200 50 300 56 100 62 000 

4 25 100 28 900 30 300 31 900 36 400 45 100 49 800 53 000 59 100 65 300 

5 25 900 30 300 31 900 33 500 38 300 47 400 52 300 55 800 62 100 68 600 

6 26 900 31 900 33 500 35 200 40 300 49 700 54 900 58 400 65 100 72 000 

7 27 700 33 400 35 100 36 900 42 200 52 000 57 400 61 100 68 100 75 300 

8 28 700 34 900 36 600 38 500 44 100 54 300 60 000 63 800 71 100 78 500 

9 29 500 36 400 38 200 40 200 46 000 56 600 62 500 66 500 74 100 81 900 

10 30 400 37 900 39 800 41 900 47 900 58 900 65 000 69 200 77 200 85 300 

11 31 300 39 400 41 400 43 500 49 800 61 100 67 500 71 900 80 100 88 500 

12 32 200 40 900 42 900 45 100 51 700 63 400 70 000 74 600 83 200 91 900 

13 33 100 42 400 44 500 46 800 53 500 66 100 73 000 77 700 86 600 95 800 

14 34 000 43 900 46 100 48 500 55 500 68 800 76 000 80 800 90 200 99 700 

Hatályos: 2000. március 1-től. 
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Az 1997. február 1-jét megelőzően "F" vagy "G" fizetési osztályba sorolt közalkalmazottak 

garantált illetménye és az 1,19-es szakmai szorzóval képzett bértétele forintban 
5. sz. táblázat 

Fizetési fokozatok "F" fizetési osztály "G" fizetési osztály 

 garantált illetmény 1,19-es szorzóval garantált illetmény 1,19-es szorzóval 

1. - - 45 200 53 800 

2. - - 46 200 55 000 

3. 46 000 54 700 - - 

4. 48 300 57 500 - - 

5. 50 800 60 500 - - 

6. 52 900 63 000 - - 

7. 56 100 66 800 60 600 72 100 

8. 58 900 70 100 62 900 74 900 

9. 60 400 71 900 64 300 76 500 

10. 62 000 73 800 - - 

11. 65 000 77 300 - - 

12. 65 300 77 700 - - 

13. 66 500 79 100 - - 

14. 66 500 79 100 - - 
 

KERESET, ADÓ, JÁRULÉK, BRUTTÓ, NETTÓ 
 

A statisztikákban szereplő bruttó kereseti adatok egyre kevésbé 

mutatják a valós jövedelmi viszonyokat, hiszen az adóked-

vezménybeli különbségek miatt családonként, egyénenként jelentősen 

eltérő nettó összegek lehetnek azonos bruttó számok mögött. 

Összeállításunkban a 2000. évre vonatkozó adó- és járulékfizetési 

szabályokat mutatjuk be. A keresetek bruttó és nettó értékének 

alakulását pedig 3 példán demonstráljuk. 

 Az idei adótábla azonos az 1999. évivel. Így az adó mértéke: 

 A jövedelem az adó 

 0-400.000 Ft 20% 

 400.001-1.000.000 Ft  

  80.000 Ft és a 400.000 Ft-on felüli rész  30%-a 

 1.000.000 Ft-tól 

  260.000 Ft és az 1.000.000 Ft-on felüli  rész   40%-a. 

Mindez ugyanakkor nem jelenti az adóterhek változatlanságát, hiszen 

azok összege a bérek növekedésével együtt nő. 

 Az adójóváírás részben változott. A mértéke változatlanul a 

bérjövedelem 10 százaléka, jogosultsági hónaponként azonban 

legfeljebb 3.000 Ft. Változott viszont a jóváírási lehetőség felső 

összeghatára: 1 millió forint helyett 1,2 millió összes bevallott 

jövedelemig jár, de az egymillió forintig levonható jóváírás összegét 

csökkenteni kell az 1 millió fölötti rész 18 százalékával. 

 A családi adókedvezmény átlagosan 30 százalékkal nő. Az egy- és 

kétgyermekes családok gyermekenként 2.200, a három- és több-

gyermekes családok gyermekenként 3.000 forintot érvényesít-hetnek, 

a súlyosan fogyatékos eltartottak esetén pedig gyerme-kenként 3.400 

forintot. Az együtt élő házastársak az adóév végén megoszthatják a 

családi kedvezményt, ha az arra jogosult szülő alacsony keresete 

(adója) miatt nem tudja teljesen igénybe venni. 

 A munkavállalót terhelő egészségbiztosítási járulék változatlanul 

3%. 

 A nyugdíjjárulék 8%, ez után 25%-os adókedvezmény jár. 

 A magánnyugdíjpénztári tagok esetében a levont 8% nyugdíj-

járulékból változatlanul 2% a közös nyugdíjalapba, 6% az egyéni 

számlára megy. 

 Az önkéntes nyugdíjpénztári (biztosítópénztári) befizetések utáni 

adókedvezmény 2000-ben csak a magánszemély befizetései és az 

egyéni számláján jóváírt támogatói adomány után jár. Az 

adókedvezmény mértéke 50%-ról 30%-ra csökkent. Felső határa 100, 

illetve 130 ezer Ft. (További részleteket lásd az MKB Nyugdíjpénztár 

anyagában a hátsó borítón.) 

 Az élet- és nyugdíjbiztosítás adókedvezménye (a befizetett 

biztosítási díj 20%-a, de legfeljebb 50 ezer forint). 

 A szakszervezeti tagdíj továbbra is levonásra kerül az adóalapból. 

Például 50.000 Ft/hó alapilletmény esetén havi 500 Ft-ot kell fizetni 

a PSZ-tagnak. Ebben az esetben az éves összevont adóalapból 6.000 

Ft-ot kell levonni. Ennek adócsökkentő hatása 1.800 Ft. Tehát a 

tényleges tagdíjteher 4.200 Ft. 
 

1. Technikai dolgozó (A/9) 24-26 éves jogviszony A keresetemelkedés viszonyítása A/C és B/D 

1999. december (a fenntartó döntésétől függően)   2000. január  2000. március 1-től 

 Bértábla alapján +13% (helyi béralku alapján)   bértábla alapján  1,05-os szorzóval 

 26 000 Ft  29 400 Ft Alapilletmény  28 100 Ft  29 500 Ft 

 2 500 Ft  2 800 Ft Túlmunka, műszakpótlék  2 700 Ft  2 850 Ft 

A 28 500 Ft B 32 200 Ft Összes járandóság C 30 800 Ft D 32 350 Ft 

 100%  100% Bruttó kereset emelkedése  108,1%  100,5% 

Két gyermekkel - családi adókedvezmény gyermekenként 2 200 Ft/hó, ám ennek teljes összege az alacsony bér miatt nem vehető igénybe  

 -  - SZJA-előleg  -  - 

 2 280 Ft  2 576 Ft Nyugdíjjárulék 8%  2 464 Ft  2 588 Ft 

 855 Ft  966 Ft Egészségbiztosítási járulék 3%  924 Ft  971 Ft 

 428 Ft  483 Ft Munkavállalói járulék 1,5%  462 Ft  485 Ft 

 260 Ft  294 Ft PSZ-tagdíj (alapilletmény 1%-a)  281 Ft  295 Ft 

 3 823 Ft  4 319 Ft Levonás összesen  4 131 Ft  4 339 Ft 

A 24 677 Ft B 27 881 Ft Kifizetendő összeg C 26 669 Ft D 28 011 Ft 

 100%  100% Nettó kereset emelkedése  108,1%  100,5% 
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2. Egy szakot oktató általános iskolai tanár, tanító (F/3) 6-8 éves jogviszony A keresetemelkedés viszonyítása A/B és A/C 

1999. december  2000. január 2000. szeptember 

 44 700 Ft Alapilletmény (az 1,19-es szakmai szorzóval)  48 600 Ft  48 600 Ft 

 -  További szakképesítés alapján alkalmazott szorzó (7%)  -  - 

 3 250 Ft Kötelező óraszámemelés miatti kompenzáció  3 250 Ft  3 250 Ft 

 3 370 Ft Osztályfőnöki pótlék  3 650 Ft  3 650 Ft 

 1 500 Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés  1 620 Ft    3 000 Ft 

A 52 820 Ft Összes járandóság B 57 120 Ft C 58 500 Ft 

 100 % Bruttó kereset emelkedése %  108,1%  110,8% 

 8 456 Ft SZJA-előleg  9 660 Ft  10 047 Ft 

 4 225 Ft Nyugdíjjárulék 8%  4 569 Ft  4 680 Ft 

 1 585 Ft Egészségbiztosítási járulék 3%  1 714 Ft  1 755 Ft 

 792 Ft Munkavállalói járulék 1,5%  857 Ft  878 Ft 

 447 Ft PSZ-tagdíj (alapilletmény 1%-a)  486 Ft  486 Ft 

 15 505 Ft Levonás összesen  17 286 Ft  17 846 Ft 

A 37 315 Ft Kifizetendő összeg B 39 834 Ft C 40 654 Ft 

 100 % Nettó kereset emelkedése %  106,8%  108,9% 

 

3. Középiskolai tanár (H/11), 30-32 éves jogviszony A keresetemelkedés viszonyítása A/B és A/C 

1999. december  2000. január 2000. szeptember 

 75 200 Ft Alapilletmény (az 1,19-es szakmai szorzóval)  81 500 Ft  81 500 Ft 

 4 400 Ft További szakképesítés alapján alkalmazott szorzó (7%)  4 700 Ft  4 400 Ft 

 4 651 Ft Kötelező óraszámemelés miatti kompenzáció  4 651 Ft  4 651 Ft 

 3 370 Ft Osztályfőnöki pótlék  3 650 Ft  3 650 Ft 

 1 500 Ft Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés  1 620 Ft    3 000 Ft 

A 89 121 Ft Összes járandóság B 96 121 Ft C 97 501 Ft 

 100 % Bruttó kereset emelkedése %  107,9%  109,4% 

 21 521 Ft SZJA-előleg  24 859 Ft  25 384 Ft 

 7 442 Ft Nyugdíjjárulék 8%  7 689 Ft  7 800 Ft 

 2 791 Ft Egészségbiztosítási járulék 3%  2 884 Ft  2 925 Ft 

 1 395 Ft Munkavállalói járulék 1,5%  1 442 Ft  1 463 Ft 

 752 Ft PSZ-tagdíj (alapilletmény 1%-a)  815 Ft  815 Ft 

 33 901 Ft Levonás összesen  37 689 Ft  38 387 Ft 

A 53 720 Ft Kifizetendő összeg B 58 432 Ft C 59 114 

 100 % Nettó kereset emelkedése %  108,8%  110,0% 

 

Modellszámításainkkal a közoktatás néhány tipikus alkalma-

zottjának (középkorú technikai dolgozó, fiatal általános iskolai 

tanár, pályájának utolsó negyedében járó közékiskolai tanár) 2000. 

évi kereseti viszonyait mutatjuk be. Az egyes bérelemek, az adó- és 

járulékterhek, levonások alakulását az 1999. decemberi értékekhez 

viszonyítjuk. A pedagógus-munkakörben a kiemelt munka-

végzésért járó keresetkiegészítés összegét - az egyszerűség kedvéért 

az egy főre eső értékkel számoltuk, bár ez helyi döntés alapján az 

esetek többségében differenciáltan kerül felosztásra.  

 1. Technikai dolgozó (A/9) 24-26 éves jogviszonnyal 

 A tavalyi bért két változatban hozzuk. Az egyikben a 

befagyasztott bértábla által garantált alapilletmény, a másikban a 

helyi béralku alapján 13%-kal megemelt érték szerepel. A 2000. évi 

januári érték az 1998-hoz képest átlagban 8,25%-kal megemelt 

közalkalmazotti illetménytábla alapján, a márciusi pedig a nem 

pedagógusok 1,05-ös szakmai szorzójával számolt összeg. 

Esetünkben az alapbértábla-emelkedés csupán 8,1%-os. Amennyi-

ben a dolgozó tavaly a helyi alku alapján 13%-os béremelésben 

részesült, akkor 2000. március 1-től a szakmai szorzóval számolt 

"garantált keresete" mindössze 0,5%-kal, 150 forinttal több, mint 

az előző évben. A nettó keresetek összevetése is hasonló arányokat 

mutat. Hiába emelkedett a családi adókedvezmény 30%-kal, ennek 

hatása nem érződik, mert az alacsony kereset miatt az SZJA 

(amiből az adókedvezményt érvényesíteni lehet) nem éri el az 

adójóváírással és a családi adókedvezménnyel egyébként 

érvényesíthető összeget. 

 2. Egy szakot oktató általános iskola tanár, tanító  (F/3) 6-8 

éves jogviszonnyal 

 A 2000. januári bruttó kereset 8,1%-kal magasabb, mint a múlt 

év végi. Ám az adó- és járuléklevonások 6,8%-ra csökkentik a 

nettó kereset növekedését. Azaz reálértéke egyáltalán nem 

növekszik. Valamit javít a helyzeten a szeptember 1-től 3.000 Ft/fő 

összegre növekvő kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés. 

A bruttó keresetet 10,8%-kal "növeli". Az adó- és járuléklevonások 

azonban közel hétszázalékos aránycsökkenést okoznak (8,9%). 

Mivel a keresetkiegészítés növekedésének hatása csak az év utolsó 

négy hónapjában érvényesül, így az egész évre vetített 

keresetnövekedés bruttóban 8,9%, nettóban pedig 7,4%! 

 3. A középiskolai tanár (H/11) 30-32 éves jogviszonnyal 

 A 2000. januári bruttó kereset 7,9%-kal, a szeptemberi pedig 

9,4%-kal van a múlt év végi érték fölött. Az adólevonások az előző 

példánkhoz képest kedvezőbb hatásáúak. Így a nettó értékek 

jobbak: 8,8, illetve 10%-os a növekedés. Meg kell jegyezni, hogy 

1999-ben ez a tanártípus járt a legrosszabbul az adójóváírás 

elvesztése miatt. Ezt természetesen idén sem élvezheti, hiszen az 

éves bruttó keresete a 13. havi összeggel együtt túlmunka nélkül is 

meghaladja az 1,2 millió forintot. 

Á. A. 
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Melyek az állami nyelvvizsgával egyenértékű vizsgák? 
 

A közoktatási tv. 128. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezé-

sek értelmében 2002. szeptember 1-jéig alkalmazható idegen nyelv 

oktatásra, továbbá idegen nyelven vagy nemzetiségi, illetve etnikai 

kisebbségi nyelven történő nevelésre, oktatásra a megfelelő pedagó-

gusvégzettséggel és legalább középfokú "C" típusú állami nyelvvizs-

ga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal ren-delkező  

pedagógus,  új  alkalmazás  esetén  a  127.  §  (9) bekezdésében 

meghatározottak szerint, azaz határozott időre és csak ak-kor, ha a 

hiányzó végzettség - nyelvtanár - megszerzését vállalja. 

 A gyakorlatban problémát okoz a különböző idegennyelv-tudást 

igazoló okiratok megítélése, nevezetesen, hogy azok egyenértékűek-e 

az átmeneti rendelkezés által előírt "C" típusú állami nyelvvizsgával. 

A 3/1980. (X. 25.) MM számú rendelet a kérdést egyértelműen sza-

bályozza. A rendelet mellékletében - amelyet helyhiány miatt nem 

tudunk közölni - meghatározza azokat az 1950. december 31. napja 

utáni vizsgákat, okiratokat, amelyek állami nyelvvizsgával, illetőleg 

nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékűek. Ezek a vizsgák, illetőleg 

idegennyelv-tudást igazoló okiratok a meghatározott esetekben szak-

mai nyelvi anyaggal bővített állami nyelvvizsgával, illetőleg nyelv-

vizsga-bizo-nyítvánnyal egyenértékűek. 

 A jogszabály meghatározza a mellékletben fel nem sorolt okirat-

ok honosításának rendjét is, amennyiben akként rendelkezik, hogy a 

mellékletben fel nem sorolt, külföldön kiállított, idegennyelv-tudást 

igazoló bizonyítványok, oklevelek, más okiratok (a továbbiakban: 

bizonyítvány) honosítására az Állami Nyelvvizsga Bizottság jogosult. 

A bizonyítvány honosítása az Állami Nyelvvizsga Bizottság elnöké-

hez benyújtott kérelem alapján történik. A kérelemhez csatolni kell a 

bizonyítvány eredeti példányát, valamint annak hiteles fordítását. A 

honosításért - eltérő jogszabályi rendelkezés vagy nemzetközi megál-

lapodás hiányában - honosítási díjat kell fizetni. 

 A kérelem alapján az Állami Nyelvvizsga Bizottság 

 a) a nyelvvizsga tartalmi egyenértékűsége esetén a bizonyítványt 

elfogadja (honosítja); b) a honosítást - feltételként - részleges vizsga 

letételéhez kötheti; c) a kérelmet elutasítja. 

 Az Állami Nyelvvizsga Bizottságnak a b), illetőleg c) pontban 

foglalt döntése ellen a kérelmező 15 napon belül fellebbezéssel élhet 

az Oktatási Minisztériumhoz. 

 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy kizárólag a mellékletben felso-

rolt, vagy a mellékletben fel nem sorolt, de honosított okiratok 

egyenértékűek a nyelvvizsgával, és adnak megfelelő képesítést - 

pedagógusvégzettség mellett - az idegen nyelv 2002. szeptember 1-

jéig történő oktatására. 

Dr. Selmeciné dr. Csordás Mária 

jogtanácsos 

 

Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzés módosításáról 

 
A kormány 185/1999. (XII. 13.) korm. rendeletével módosította a 

pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, vala-

mint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezménye-

iről szóló 277/1997. (XII. 22.) korm. rendeletet. A módosítás 

megjelent a Magyar Közlöny 1999/112. számában, valamint az 

Oktatási Közlönyben is megjelenik a módosításokkal egybeszer-

kesztett ha-tályos  szöveg.  Néhány általunk  jelentősnek ítélt  

módosításra  hívjuk  fel  a  figyelmet. 

 1. Fontosnak tartjuk, hogy bővítette, illetve pontosította a köz-

oktatási törvényben a pedagógus-munkakörökre előírt hétévenkénti 

továbbképzés teljesíthetőségét. A módosítás 3. §-a kiegészíti a 

277/1997. (XII. 22.) korm. rendelet 5. §-ának (2) bekezdését, és 

felsorolja e kötelezettség teljesítésének újabb lehetőségeit. 

 2. Az indítási engedéllyel rendelkező továbbképzésekről az 

oktatási miniszter évente két alkalommal jegyzéket készít, ame-

lyet minden év július 31-ig, illetve december 31-ig nyilvánosság-

ra kell hozni az Oktatási Közlönyben. Az egy évig érvényes 

jegyzék tartalmazza: a továbbképzés megnevezését, célját, az 

alapítási és az indítási engedély számát, a továbbképzés szerve-

zőjének nevét és címét, a továbbképzés helyszínét, azt a munka-

kört (megbízást), amelyben foglalkoztatottak részére a részvételt 

javasolják, az előírt tartalmi követelmények ismertetését, az 

ismeretek számonkérésének módját, a szakvizsgába történő be-

számítás lehetőségét, a tanórai foglalkozások számát, a tovább-

képzés szervezésének formáját (tanfolyam vagy távoktatás), a 

továbbképzés időbeni megszervezésének lehetőségét (délelőtt, 

délután, pihenőnapon stb.), a jelentkezés feltételeit és módját, a 

részvételi díj összegét. 

 3. Az sem közömbös, hogy a költségvetés által biztosított 

hozzájárulás ezentúl felhasználható olyan pedagógus továbbkép-

zésének támogatására is, aki nem szerepel a továbbképzési terv-

ben, vagy már teljesítette a hétévenkénti továbbkézést.  

 A támogatást a részvételi díj és költség (utazás, szállás, étke-

zés, könyv, könyvtári beíratkozás és használati díj stb.) munká l-

tatói kifizetésére lehet fordítani. 

 4. A továbbképzésben részt vevő pedagógus részvételi díja a 

80% felett is támogatható, ha a pedagógus a munkáltató által megha-

tározott munkakörhöz kapcsolódó vagy más olyan továbbképzésben 

vesz részt, amely a foglalkoztatási gondok megoldását szolgálja, 

helyettesítésére nincs szükség, továbbá a továbbképzésben való rész-

vétel miatt munkavégzésének rendjét nem kell átszervezni, valamint 

ha a munkáltatóval tanulmányi szerződést kötött. A tanulmányi szer-

ződés nem terjedhet ki az egyébként járó juttatásokra szóló hozzájá-

rulás összegére. A részvételi díj kifizetéséhez való hozzájárulás meg-

emelhető abban az esetben is, ha a szükséges fedezetet az Oktatási 

Minisztérium vagy a szakképesítésért felelős minisztérium által kiírt 

pályázat révén biztosítják. 

 Ha a munkáltató által kifizetett hozzájárulás teljes egészében 

fedezi a részvételi díj és a költségek összegét, a munkáltató ki-

kötheti, hogy a megvásárolt könyvek, tankönyvek, segédanyagok 

a közoktatási intézmény tulajdonába kerülnek. 

 5. A módosítás kitér a támogatás visszafizetésének kötele-

zettségére és módjára is. A munkáltató - fizetési felszólítással - 

helyettesítésre fordított kiadásai, valamint a továbbképzésben és 

a szakvizsgára történő felkészítésben a résztvevőnek kifizetett 

munkáltatói támogatás visszafizetését kérheti, ha a résztvevő 

saját hibájából nem teljesítette az előírt követelményeket. A 

visszafizetett összeget az előző pontban ismertetett célra lehet 

felhasználni. E rendelkezések alkalmazásában nem teljesítette az 

előírt követelményeket az, aki a képzési időt is figyelembe véve a 

munkáltató által meghatározott ideig nem szerezte meg az 1. pont 

a) pontjában felsorolt oklevelet, bizonyítványt vagy tanúsítványt, 

illetve nem készítette el az előírt beszámolót. A visszafizetésre 

vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell abban az esetben is, 

ha az előzőekben meghatározott időn belül a munkavállaló a 

munkaviszonyát, illetve a közalkalmazott a közalkalmazotti 

jogviszonyát megszünteti, vagy azt a munkáltató munkavállaló 

esetén rendkívüli felmondással, közalkalmazottnál a közalkalma-

zotti jogviszonyt nem megfelelő munkavégzés miatt felmentéssel, 

illetve elbocsátással megszüntette. Mentesül a visszafizetési 

kötelezettség alól az, aki igazolja, hogy másik közoktatási intéz-

ményben, illetve a közoktatás irányításában helyezkedett el, és 

folytatja a továbbképzést, illetve a pedagógus-szakvizsgára való 

felkészülést. A tanulmányi szerződés alapján nyújtott juttatásokra 

az abban foglaltakat kell alkalmazni. 

 A kormányrendelet alapján el kell végezni az intézményi 

szabályozás szükséges módosítását. 

Dr. S.-né dr. Cs. M 
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Ezzel a címmel a sajtóorgánumokban tallózva a velünk vagy rólunk készült írásokból közlünk összeállítást. Így egyrészt egy csokorba gyűjtve áttekintést 

kaphatunk arról, hogy milyen információk jutottak el gondjainkról, eredményeinkről a társadalomhoz, másrészt azt is láthatjuk, melyek azok a lényeges prob-

lémák, törekvések, amelyek még nem vagy nem kellő módon váltak ismertté. Egyszerre célunk tehát a tájékoztatás és tájékozódás . 
 

 

NÉPSZABADSÁG 
(2000. I. 13.) 

Pedagógusállások szűnnek majd meg, 

ha alacsonyabb lesz az óraszám 
 

(...) Varga László, a Pedagógusok szakszerveze-

tének titkára szerint a kerettantervek bevezetése 

nem álláshelyek megszűnéséhez, hanem kereset-

csökkenéshez vezet a tanárok körében, mert a 

túlórák lehetősége szűnik majd meg. Kojanitz 

László (az OM főosztályvezetője - a szerk.) vi-

szont arra hívja fel a figyelmet: kerettantervekben 

megszabott minimális óraszámok mellett az 

önkormányzatoknak kötelezően finanszírozniuk 

kell az oktatási törvényből fakadó egyéb pedagó-

giai feladatokat is, például a felzárkóztató foglal-

kozásokat vagy a szabadidő-szervezői állást. 
 

NÉPSZAVA 
(1999. XII. 19.) 

Önkormányzatoknak kell állniuk 

az oktatási normatíva fedezetét 
 

A költségvetési tervezet szerint jövőre 47 milliárd 

forinttal emelkedik a közoktatás állami normatív 

támogatása - nyilatkozta lapunknak Stark Antal, 

az Oktatási Minisztérium gazdasági helyettes 

államtitkára. Mindez azt jelenti, hogy az idei 232 

milliárdról csaknem 279 milliárd forintra emelke-

dik a szféra támogatottsága (...) 

 A finanszírozási szabályok kedvező változása 

ellenére jövőre nem javul jelentősen a közoktatás 

helyzete - vélte Árok Antal, a Pedagógusok Szak-

szervezete titkára. A több tízmilliárd forinttal 

növelt normatívát ugyanis nem támogatásként 

kapják meg az önkormányzatok, hanem többek 

között a szja helyben maradó részéből kell a 

normatíva fedezetét biztosítaniuk. 

 Árok Antal szerint így hiába nőnek az oktatási 

normatívák átlagosan 22 százalékkal, az önkor-

mányzatok költségvetési pozíciói összességében 6-

7 százalékkal javulnak csupán. Ez pedig megegye-

zik  a  kormány  által  prognosztizált  infláció  

mértékével. Mindez azt jelenti, hogy a megnöve-

kedett feladatoknak önkormányzati szinten nem 

lesz meg a fedezetük. Ami pedig újabb iskolabezá-

rásokhoz, illetve összevonásokhoz vezet majd. 

 

(2000. I. 1.) 
További tárgyalások a pedagógusbérekről 

 

Az ágazati középtávú bérmegállapodás kialakítá-

sáról szóló tárgyalások január 13-án folytatódnak 

(...). Borbáth Gábor, a Pedagógusok Szakszerve-

zetének főtitkára rámutatott: a szervezet célkitűzé-

se, hogy az elkövetkező években a pedagógusbé-

rek reálértékben legalább 7 százalékkal növeked-

jenek. Hangsúlyozta: az idei 8,25 százalékos 

emelés, amely reálértékben 2-2,5 százalékos 

növekedést jelent, a keresetek szinten tartására 

sem elegendő. 
 

(2000. I. 11.) 

Európai szintű béreket ígér 

a pedagógusoknak az oktatási tárca 
 

A cél az, hogy az oktatási ágazat átlagkeresete a 

fejlett országokéhoz hasonlóan 20-30 százalékkal 

meghaladja a nemzetgazdasági átlagot - szögezi le 

az Oktatási Minisztérium (OM) tanulmánya. (...) 

A tervezetet - mely többek között a pedagógus-

szakszervezetek bérfelzárkóztatásra vonatkozó 

elképzeléseit, illetve ezek megvalósíthatóságát is 

vizsgálta - legközelebb csütörtökön tárgyalják a 

szaktárca és az érdekvédelmi szervezetek képvise-

lői. Az egyeztetések során tisztázni kell azt is, 

hogy az egyes kereseti elemek - alapbér, pótlék, 

szakmai szorzó - aránya hogyan alakuljon. 

 Az Oktatási Minisztérium a napokban elkészí-

tette a pedagógusok ez évi fizetését meghatározó 

bértáblát is. Ezek szerint a pedagógus-

munkakörben foglalkoztatottak közalkalmazotti 

bértábla szerinti garantált illetményét - már január 

elsejétől - 1,19-es szorzóval kell emelni, s ettől 

egyetlen pedagógus esetében sem lehet eltérni. (...) 

 A bérek meghatározásánál a kiindulási alap 

minden esetben a garantált illetmény, amelyet a 

bértábla alapján a munkáltató határoz meg. (...) 
 

KÉPES ÚJSÁG 
(2000. I. 1.) 

Kiszámíthatóság és biztonság 

 
Mit tett a szakszervezet 1999-ben és mit tervez 

2000-re? Erről tartott sajtótájékoztatót Borbáth 

Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének főtitká-

ra. (...) Hangsúlyozta, hogy a közalkalmazotti 

szférával létrehozott országos sztrájkbizottság ma 

is él. (...) Tárgyalások kezdődtek az Oktatási 

Minisztérium, valamint a Pedagógusok Szakszer-

vezete között is. 

 (...) Továbbra is keressük a forrásokat, hogy a 

pedagógusbérek felzárkózhassanak az egész 

nemzetgazdasági ághoz. (...) Rendezni akarjuk a 

pótlékok ügyét is. Ma ugyanis szégyenteljesek a 

pótlékok. (...) Kidolgoztuk javaslatainkat arra is, 

hogy a pedagógusigazolvány milyen juttatásokra 

jogosít. Számos kedvezményre van lehetőség, ezt 

akarjuk kihasználni. A lényeg minden területen a 

kiszámíthatóság és a biztonság. A zaklatottság 

ugyanis, amit a pedagógustársadalom az elmúlt 

években megélt, nem tartható tovább. 

 

DÉL-MAGYARORSZÁG 
(1999. XII. 16.) 

Derült égből átszervezés 
 

Közel 700 munkavállalót érint az a határozat-

tervezet, mely a pénteki közgyűlésen került a 

városatyák elé, és az iskolákban kivenné az igaz-

gató kezéből munkáltatói jogot valamennyi nem 

pedagógusi beosztású dolgozóval kapcsolatban. A 

javaslat előzménye, hogy az önkormányzat koráb-

ban már elvette a középfokú intézmények önálló 

gazdálkodási jogát (...). 

 A tervezet váratlanul érte az iskolákat, hiszen 

alig néhány nappal ezelőtt szereztek tudomást 

arról, hogy milyen átszervezés készül. Az intéz-

ményvezetőket ekkor sem az önkormányzat értesí-

tette, hanem a Pedagógusok Szakszervezete kérte 

véleményüket, így tudták meg, hogy néhány hét 

múlva már nem rendelkeznek korábbi jogaikkal. 

(...) 

 A javaslattal kapcsolatban a Pedagógusok 

Szakszervezete tiltakozását fejezte ki. (...) 

 A PSZ szerint az intézkedés rendkívül bizony-

talan helyzetbe hoz többszáz közalkalmazottat 

(...). A szakszervezet városi és területi titkára, dr 

Pap Jánosné szerint az önkormányzat "nem játszik 

nyílt kártyákkal": az átszervezéssel semmilyen 

megtakarítást nem lehet elérni, arra azonban 

alkalmas lehet, hogy közalkalmazotti státusú 

dolgozókat magánvállalkozásokba kényszerítse-

nek. 

 

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG 
(2000. I. 11.) 

A bérekért: egységes érdekképviselet 
 

Egységes szövetségi kereten belül képviseli a 

borsodi megyeszékhelyen tagjai érdekét ebben az 

évben a Miskolc városi Pedagőgusok Szakszerve-

zete, az Egészségügyben Dolgozók Demokratikus 

Szakszervezete, a Színházi Dolgozók Szakszerve-

zete, a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szak-

szervezete és a Közművelődési és Közgyűjteményi 

Dolgozók Szakszervezete. Az elmúlt héten kötött 

megállapodásuk értelmében dolgozóik élet- és 

munkakörülményeinek javítása érdekében állás-

pontjukat közösen kialakítva ülnek tárgyalóasztal-

hoz. 

 

 Válogatta: 

Juhász Olga sajtómenedzser
 

 

 

LAPUNKRÓL - MINDENKINEK 
 

A régi formában, de 1998 szeptemberétől megváltozott tartalommal megjelenő Pedagógusok Lapját településenként minden alapszerve-

zetünknek ingyen megküldjük. A PSZ szervezetei tehát előfizetés nélkül kapják meg a lapot, mégpedig településenként egy címre pos-

tázva. Az egyes intézményekhez a PSZ helyi szervezetei juttatják el. 

 Minthogy azonban számos önkormányzat, oktatási és kulturális intézmény, valamint egyéni érdeklődő is szeretne hozzájutni a PSZ 

sajtóorgánumához, ezt - előfizetés ellenében - megküldjük nekik. 

 Az évi előfizetési ár - az előállítási költségek következtében - 2000 januárjától 3.000 forint, amelyet egy összegben kérünk. Az in-

tézmények banki átutalással (számlaszám: 11707024-20100456) fizethetnek elő, az egyéni érdeklődőknek pedig - megrendelő levelük 

alapján - csekket postázunk. Csak a befizetés megérkeztét követően, utólag tudunk számlát küldeni. 

 Továbbra is szívesen fogadjuk a hirdetéseket a következő, változatlan fizetési feltételekkel: egész oldalas hirdetés (A/4-es formában, 

fekete-fehérben) 80.000 forint, fél oldalas 40.000, negyed oldalas 20.000 forint. Az apróhirdetés közlési ára: szavanként 30 forint. Min-

den egyes díjtételt 25 százalékos áfa terhel. 
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Ötvenéves jubileum 
 

A főváros IX. kerületében működő Szabóky Adolf Műszaki Szakközépiskola és Szakmun-

kásképző 1999. december 22-én ünnepelte fennállásának félévszázados évfordulóját. Az 

immár országos hírnévre szert tett intézményben egymás mellett harmonikusan és ered-

ményesen folyik a hallássérült és normál tanulók képzése a szakközépiskolai informat i-

kai osztályokban és a karosszérialakatos-, géplakatos-, mechanikai műszerész-, kémény-

seprőszakmákban egyaránt. A tanulói kör az ország minden részéből, sőt a határon túlról 

is verbuválódott. Az intézmény tornatermében rendezett bensőséges és színvonalas ün-

nepségen az iskola jelenlegi tanárai, tanulói mellett részt vettek a korábbi időszakban itt 

tanulók, itt dolgozók is. A vendégek között köszönthettük a fővárosi önkormányzat 

oktatási bizottságának elnökét, dr. Pálinszki Antalt; az AB-AEGON Rt. vezérigazgatóját, 

dr. Kepecs Gábort. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségét Podani János 

elnök, a Pedagógusok Szakszervezetét Árok Antal titkár, a Főpolgármesteri Hivatalt 

Mácsai Márta ügyosztályvezető-helyettes képviselte. Jelen voltak az országban működő 

hallássérült iskolák vezetői is. Pokorni Zoltán oktatási miniszter kormányzati elfoglalt-

sága miatt nem tudott részt venni az ünnepségen, ezért levélben üdvözölte az intézményt. 

Ebből idézünk: "Öt évtized egy iskola életében rövid idő. Nem így azok életében, akik 

akár pedagógusként, akár diákként hitükkel, tehetségükkel és kitartásukkal megalapozták 

az intézmény megbecsültségét, különleges, egyedi légkörét, akik együtt dolgoztak azért, 

hogy a kapuban elhelyezett felirat ne csak egy nevet, hanem egy közösséget is megne-

vezzen. Igaz, a Szabóky Adolf név viselése már önmagában is kötelezet tséget jelent: a 

jeles tanító, a magyar iparosság apostola példája a jó és a szép adósává tesz minden 

diákot, tanítót és tanárt, gyermekét az iskolába írató szülőt. Kívánom, hogy az iskola 

tartsa mindazokat megbecsülésében, akiknek az elmúlt ötven esztendő eredményeit kö-

szönheti, őrizze meg hagyományait, amelyek összekovácsolták, és a tanítványok tehetsé-

gével, emberségével alapozza meg jövőjét." 

 Dr. Pálinszki Antal köszöntője után Fila Józsefné, az intézmény igazgatója emlékezett 

meg a jubileumról. Az intézmény tanulói újszerű, magas színvonalú műsorral jeleskedtek, 

amelyet a MOM Bartók Béla Vegyeskarának kiváló énekkari teljesítménye gazdagított. Az 

iskolatörténeti kiállítás megtekintésével és fogadással zárult a jubileumi ünnepség. 
 

 
 

Az óvodai nevelőmunka minőségi fejlesztése 
 

Az Országos Óvodai Tagozat legutóbb 1999. november 23-án tartott ülést, amelynek 

napirendjén a minőségbiztosítással összefüggő kérdések megvitatása szerepelt. Villá-

nyi Györgyné, az Országos Közoktatási Intézet tudományos munkatársa tájékoztatójá-

ban hangsúlyozta, hogy a minőségbiztosítás megvalósítása az óvodákban csak olyan 

előfeltételek megléte esetén lehetséges, mint pl. az óvónők jártassága a törvények, 

jogszabályok, rendeletek előírásaiban; pszichológiai ismeretek alkalmazásában; a 

továbbképző tanfolyamok kínálatában és azokból a legjobban hasznosíthatók kiválasz-

tásában. 

 Erősíteni kell a szakmai informáltságot. Hamarosan megjelenik az OM támogatá-

sával egy ajánló szakmai irodalomjegyzék, amelyet minden óvoda január-február 

hónapban kézhez kap. Felhívta a figyelmet az Óvodai Élet című, kéthavonta megjele-

nő lapra is, amely hasznos szakmai információkat tartalmaz (főszerkesztője az elő-

adó). Megrendelhető a 303-3441-es telefonszámon, 1 évre 900 Ft az előfizetési díja. 

 Részletesen szólt arról az előadó, hogy a közoktatási törvény több helyen is előírja 

a mérést mint kötelező feladatellátást az óvodában. (Lásd Oktatási Közlöny XLIII. 

évf. 22. szám.) Erről a témáról az ősszel vitát indítanak az Óvodai Életben, és már 

most várják a véleményeket az új feladattal kapcsolatban. Ezek lehetnek mego ldási 

javaslatok, értelmezések, ellene és mellette szóló érvek stb. 

 A minőségbiztosítás előfeltételeinek fontos része a tárgyi, anyagi , működésbeli 

alapok megteremtése is, hiszen a megfelelő felszereltségű óvodai épület, játékok, 

eszközök, jól képzett óvónők, alkalmas segítő személyzet nélkül nem lehet minőségi 

nevelőmunkát végezni. A fejlesztésben a vezető óvónőnek kiemelkedő szerepe van, 

amely összevont óvodák esetében nem valósulhat meg. Nehéz e lképzelni a folyamat 

irányításában, ellenőrzésében való állandó részvételét, ha pl. egy város összes óvodá-

jának vagy csak 3-4-nek is felelős vezetője, ügyeinek intézője. 

 Az óvodák megszüntetése, összevonása nem indokolható a gyermeklétszám csök-

kenésével, mert kimutatható, hogy az országban kevesebb az óvodai férőhely, mint 

ahány óvodás korú gyermek van. Az óvodai csoportok létszámának felduzzasztása is 

akadályozó tényező a minőségbiztosítás megvalósításában. 

 A bevezető előadást követően a résztvevők tapasztalatai, észrevételei nyomán 

élénk eszmecsere alakult ki, majd megállapodtak abban, hogy tagozati ülésen vissza-

térnek még a téma egyéb jellemzőinek megvitatására is. 

Rágyanszky Györgyné 

Hírek 
 

 A BP., IX. KERÜLETI ÖNKORMÁNY-

ZAT képviselő-testülete 1999. december 

14-i határozatával 2000. július 1-jével 

megszünteti a kerület Lenhossék utcai 10 

évfolyamos, kitűnően működő általános 

iskoláját. Az indokolatlan eljárás ellen 

felháborodottan tiltakoznak a pedagógu-

sok, tanulók és szülők. A határozat meg-

változtatása érdekében minden törvényes 

lépést megtesznek. 

 BÉKÉS MEGYÉBEN aláírásgyűjtő ak-

ciót szerveztek az oktatási dolgozók el-

keserítő bérhelyzetük miatti tiltakozás-

ként. Szilágyi Róza megyei titkár az ösz-

szesen 3.762 aláírást tartalmazó gyűjtő-

ívcsomagot - határozott hangú levél kí-

séretében - megküldte Áder Jánosnak, 

az Országgyűlés elnökének. A résztve-

vők munkájuk cinikus lebecsülésének 

tartják a 2000. évi közalkalmazotti bére-

zést, és 13 százalékos emelést követel-

nek. 

 SZENTESEN, a 25 éves Galériában 

január 8-án változatos és rangos képző-

művészeti kiállítás nyílt meg, mely "Rej-

telmek, ha zengenek" címmel pedagógu-

sok alkotásait mutatja be. A megnyitó 

beszédet Borbáth Gábor, szakszerveze-

tünk főtitkára mondotta. Az ünnepségen 

a Bárdos Lajos Vegyeskar is fellépett. A 

tárlatot január 29-ig lehet megtekinteni. 

A szervezésben Csongrád és Békés me-

gyei szakszervezeti bizottságunk, vala-

mint Csongrád megye és Szentes ön-

kormányzata egyaránt részt vett. 

 BAYER BÉLA bonyhádi pedagógus 

minap a Babits Kiadó gondozásában meg-

jelent két könyvével tisztelte meg szer-

kesztőségünket. A németül és magyarul 

egyaránt jelesen alkotó költő Spiegel-

scherbe (Tükörcserép) című antológiája 

költeményeket és elbeszéléseket ölel fel, 

az Áttűnések című kötet pedig régebbi és 

új részeiből közöl válogatást. Kollégánk a 

modern költészet kifejezésmódján szól 

megragadó ihletettséggel, elkerülve a mo-

doros újszerűség csapdáit. 

 A FERENCVÁROSI PINCEGALÉRIÁ-

BAN (IX., Mester u. 5.) január 13-án 

megnyílt kiállításon a kerület tanulóinak 

képzőművészeti és kézműves munkáiban 

gyönyörködhetett a megjelent közönség. 

A színes tárlatot a Molnár Ferenc Álta-

lános Iskola rendezte nagy hozzáértés-

sel, és azon jelentős számban az ő nö-

vekvő művészei remekeltek. 

 A HUNGÁRIA Biztosító Rt.-vel a bu-

dapesti IV. és X. kerületi szervezetünk 

együttműködési megállapodást kötött 

nyugdíjtanácsadói irodák felállítására. A 

részvételre jelentkező kollégák - megfe-

lelő képzés után - szakszerű segítséget 

nyújtanak a nyugdíjba vonulás előtt álló 

iskolai dolgozóknak. 



 

Pedagógus vagy. Hivatásod tanítványaid jövőjét egyengetni. 

Gondolj saját jövődre, öregkorodra is! 

 

LÉPJ BE AZ MKB NYUGDÍJPÉNZTÁR 

PEDAGÓGUS TAGOZATÁBA! 

 
A Magyar Külkereskedelmi Bank (MKB) Nyugdíjpénztára, valamint a Pedagógus és a Köz-

lekedési Nyugdíjpénztárak 2000. január 1. napjával egyesültek. Ezzel létrejött Magyarország 

egyik legnagyobb és legjobb önkéntes nyugdíjpénztára, amelynek ágazati egységeként mű-

ködik a Pedagógus Tagozat. Az MKB Nyugdíjpénztár az egyik legalacsonyabb költséghá-

nyaddal dolgozó országos nyugdíjpénztár. A befizetésekből, annak összegétől függően 94,5-

97% kerül a tagok egyéni számlájára, amelyet jelentős hozamok gyarapítanak. Az MKB 

Nyugdíjpénztárnak önkéntes és magán-nyugdíjpénztári ága is van. 

 
Élj az önkéntes nyugdíjbiztosítás lehetőségével! Ismerd meg az MKB Nyugdíjpénztár 

Pedagógus Tagozata által biztosított előnyöket! Lépj be, ha pedig már másik pénztár 

tagja vagy, lépj át az MKB NYUGDÍJPÉNZTÁRBA! 

 
 Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokat jelentős adókedvezmény támogatja. 

(A nyugdíjpénztár tagja az általa befizetett összeg  30%-ára évi 100.000 forint értékhatárig adókedvezményt vehet igénybe. Az 

1958 előtt születettek adókedvezményének felső határa évi 130.000 Ft.) 

 Az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj egészét vagy egy részét a munkáltató (intéz-

ményfenntartó) is átvállalhatja. (A havi rendszeres tagdíjként fizetett összeg a munkáltatónak járulékmentes, a 

munkavállalónak pedig nem jelent SZJA- és TB-járulékterhet. A munkáltató eseti támogatása 30% adókedvezményt élvez.) 

 A befizetett összeg egyéni számlán halmozódik, s a nyugdíjpénztár eredményes be-

fektetései által is gyarapodik. (Az MKB Nyugdíjpénztár több, mint 15 milliárd forintos vagyona a jó befektetések 

révén a legdinamikusabban növekvő nyugdíjpénztári vagyonok egyike.) 

 Az állami nyugdíjjal szemben örökölhető is. (A nyugdíjjogosultság elérésekor a pénztártag az egyéni 

számláján felhalmozott összeget saját döntése szerint egy összegben vagy meghatározott idejű járadékként veheti fel. Halála ese-

tén örökösei vagy az általa megjelölt kedvezményezett kapja meg a pénzt.) 

 Eredményes működés, biztonságos befektetés, kedvező banki szolgáltatások.  [A Magyar 

Külkereskedelmi Bank, az egyik legbiztonságosabb hazai pénzintézet (többségi tulajdonosa a német Bayerische Landesbank). A 

pénztártagok hároméves tagság esetén tagi kölcsönt kaphatnak, illetve az MKB-től kedvező feltételekkel hitelt igényelhetnek.] 

 Az MKB Nyugdíjpénztár Pedagógus Tagozatánál az egységes tagdíj a havi bruttó 

alapilletmény 3%-a. (Saját döntés alapján ennél magasabb tagdíj, illetve eseti befizetés is lehetséges. A minimális tag-

díj 1000 Ft/hó.) 
 

Hogyan lehetsz az MKB Nyugdíjpénztár Pedagógus Tagozatának tagja? 

Jelentkezni a szervezőknél, illetve a Pedagógusok Szakszervezete helyi, területi tisztségvise-

lőinél lehet, valamint a PSZ megyei, fővárosi, nagyvárosi irodáinál, a PSZ Országos Irodá-

jánál (1068 Budapest, Városligeti fasor 10. Tel.: 322-8456) és a Magyar Külkereskedelmi 

Bank fiókjainál. 
 
 

Központi ügyfélszolgálat: 1051 Budapest, Szent István tér 15. 

 Tel.: 268-7001, 268-8270 Fax: 268-7002; Telebank: 268-8313 
  


