
PEDAGÓGUSOK 
 

 

   

5 6 .  ÉVFOLYAM 2 .  SZÁM  

 A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE  

2 0 0 0 .  FEBRUÁR 9 .  
 

A L A P Í T V A :  1 9 4 5 - B E N  

 
 

 
 

Hány órában tanítunk - hány órában dolgozunk? 
 
A társadalom megítélése a pedagógusokról sokszor végletes. Kit többségében pozitív élmé-

nyek értek saját tapasztalatában vagy gyermekei iskoláztatása során, kinél a negatív élmé-

nyek vannak túlsúlyban. Az előbbiek könnyen megbocsátják hibáinkat, az utóbbiak hamar 

készen állnak az ítélettel. Ha jogos követelésekkel lépünk föl, akkor is könnyen a fejünkre 

olvassák: heti húsz órát dolgoznak, egész nyáron szabadságon vannak - mit akarnak még? 

Ha béreinkért Európára hivatkozunk, jön a válasz: ott sokkal magasabb a kötelező óraszám. 

Meggyőzhető-e a társadalom arról: elemi érdeke, hogy az ifjúságot jól képzett, egészséges 

és egészséges lelkületű, létbiztonságban élő pedagógusok neveljék-oktassák? Meggyőzhe-

tők-e végre azok, akik a közalkalmazottak, és köztük a pedagógusok évtizedes nyomora 

árán kapták meg gazdagító vállalkozásaikhoz az induló tőkét, hogy ideje lenne végre vala-

mit visszaadni? Van-e időnk tovább várni? Mekkora társadalmi terméknövekedés esetén 

remélhetjük, hogy belőle már nekünk is jut? 

 A kérdésekre csak politikai válasz adható. Az a tökéletlen "dongó" tőlünk repül. Mikor 

veszik ezt észre azok, akik a választások előtt mindig ránk lelnek ígéreteikkel, a beváltásu k-

ról pedig sorra megfeledkeznek? 

 Leveleink, kérdéseink sokszor süket fülekre találnak. Ha csendben tűrünk, azt mondják: 

lám, így is jó. Ha tiltakozunk, tüntetünk: már megint a pedagógusok. 

 Mikor értik meg végre, hogy a kötelező óraszám nem azonos a munkaidőnkkel? A peda-

gógus pótszabadságunk lassan az egyetlen olyan pluszjog, ami még megillet bennünket.  

 A tisztességes tanár állandó lelkiismeretfurdalástól gyötörten küzd egyszerre a szakmai 

színvonalának megtartásáért és a családja megélhetéséért. 

 A pályára tévedő fiatalok hamar ráébrednek, itt ma nem meggazdagodni, de életben 

maradni sem könnyű. A családalapítás elemi feltételeit egy pedagógusházaspár 40 év munka 

során sem képes megteremteni, tehát elindulni sem tudunk. A nemzeti átlagkereset 80 szá-

zaléka körül kapni fizetést főiskolai, egyetemi diplomával, a mellékjövedelmek egyre re-

ménytelenebb hajszolásával - megnyomorító állapot. (Minderről adatsorokat, elemzéseket 

adtunk a Pedagógusok Lapja 1999/10., valamint 11-12. számában.) 

 Lehet-e ezen változtatni? Tudunk-e, kell-e nyomatékot adni szavunknak? 

 A béremelés ígéretének szívesen hiszünk, de csak abban az esetben, ha a kormány a 

bérfelzárkóztatás legfontosabb lépéseit akkorra tervezi, amikorra tényleges hatása van, tehát 

2001-2002-re. A 2004-ig tartó tervezésben van ráció, de tudjuk, hogy mennyire nem jelent 

elkötelezettséget egy új kormánynak a régi ígérete. Erről a nyugdíjasok tudnának beszélni.  

 Át kell gondolnunk, hogy munkánkat más módon közvetítsük a társadalomnak. A teljes 

pedagógiai folyamatot kell bemutatnunk, és a feladatellátás egészét kell megfelelő mutató-

számokkal eléje tárnunk. 

 A kötelező óraszám egyedüli hangsúlyozása félrevezető, hiszen feladatainknak csak egy 

részét jelenti. Ezért a létszám és a bérviszony jövőbeni meghatározását csak a feladatok 

valódi tartalmát részletesen leíró, rendszerező érveléssel tudjuk meggyőzően indokolni.  

 Kellenek természetesen új források, és ha létrejön a megállapodás, akkor ennek a végre-

hajtását garantáló finanszírozási rendszer. 

 A bérek áttekinthető és egyértelmű megállapítása szükséges egy, a közszolgálati keretbe 

illesztett közoktatási bérrendszer megalkotásával. Hiszen lassan egy bérbesorolás elkészít é-

séhez jogi egyetem kell, miközben sokasodnak az egymásnak ellentmondó munkaügyi ítéle-

tek. 

 Egyértelmű kormányrendeleti szintű előírás kell a pedagógiai munka hátterét biztosító 

intézményi feltételekről. Az előírás alapján kell a fenntartónak olyan személyi és tárgyi 

feltételeket biztosítania, hogy az egyes vezetők felelni tudjanak a gondjaikra bízott iskola, 

kollégium stb. teljes működéséért. 

 Mi ilyen megállapodás igényét fogalmaztuk meg ősszel. Írásbeli javaslatunkat szeptem-

ber 13-án adtuk át Pokorni Zoltán oktatási miniszternek. (Lásd Pedagógusok Lapja 1999/8 -

9. száma). Erről tárgyaltunk eddig. Ennek a szándéknak a megerősítését várjuk a küldöt t-

gyűléstől, és csak ennek megfelelő tartalmú megállapodást írhatunk alá. 

Borbáth Gábor 
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A tisztségviselők figyelmébe! 
 

A Pedagógusok Lapja a szakszervezeti tagság egészének 

rendszeres tájékoztatását szolgálja. 

Ezért kérjük tisztségviselőinket, hogy az egyes számokat 

minél szélesebb körben tegyék hozzáférhetővé. Ez egy-

aránt érdeke mozgalmunknak és tagjainknak. 

 
A közösségi munkáért 

 

A PSZ Országos Vezetősége Szabados Rudolfnak, a PSZ Miskolc 

Városi Középiskolai Szervezete titkárának az Eötvös József-

emlékérem arany fokozatát adományozta. 

 Molnár  Imrénének, a Technikai és Adminisztratív dolgozók 

Tagozata elnökének, minthogy betegsége miatt nem tudott székhá-

zunkban megjelenni, lakhelyén, Bonyhádon adta át Borbáth Gábor az 

emlékérem bronz fokozatát. 
 

 

Előzetes egy konferenciáról 
 

A közoktatási feladatok ellátása és koordinálása megyei és körzeti 

szinten címmel országos konferenciára kerül sor március 1. és 3. közt 

Tiszaújvárosban. Az újszerű, gazdag programot ígérő tanácskozást a 

Közoktatásellátási Körzet Igazgatói Munkaközössége és az Oktatási, 

Közművelődési és Sport Iroda szervezi az Oktatási Minisztérium, a 

megye és a városi önkormányzat támogatásával. A rendezvényre 

szívesen várnak minden olyan érdeklődőt, közoktatási vezetőt, ön-

kormányzati tisztviselőt, igazgatói munkaközösség-vezetőt, akit e 

témakör és a szervezők tapasztalatai érdekelnek. A plenáris és szek-

cióülések előadói közt minisztériumi, megyei és helyi tisztségviselők, 

szakemberek egyaránt megtalálhatók. 

 A rendezők elsőrangú szállást és étkezést biztosítanak. A terve-

zett létszám maximum 120 résztvevő. A jelentkezéseket a beérkezés 

sorrendjében fogadják el. 

 Jelentkezési cím: Bali István igazgató, a PSZ tiszaújvárosi városi 

titkára, 3580 Tiszaújváros, Munkácsy u. 18. (Lorántffy Általános 

Iskola). Tel/fax: 49/341-054. Határidő: 2000. II. 20. 
 

 

A tankönyvekről - interneten 
 

A Tankönyvesek Országos Szövetsége megjelenteti az interneten 

"felhasználóbarát" iskolai (tan)könyvlistájának I. kötetét azzal a 

szándékkal, hogy segítse a pedagógusok eligazodását a burjánzó 

tankönyvvilágban. A lista minden szükséges tájékoztatást közöl 

(könyvészeti adatok, jóváhagyott tankönyv vagy segédlet stb.). Az I. 

számú segítő lista egyelőre a széles körben keresett közismereti tan-

könyveket és segédleteket öleli fel. A Tanosz kéri a pedagógiai in-

tézmények közreműködését is az összeállítás ajánlásában, kiprintelé-

sében. 

 Internet: http://www.extra.hu/tankonyves/ 

 E-mail: tanosz@drotposta.hu 
 

 

HIRDETÉS 
 

Várjuk azoknak a tanártársaknak, iskolaigazgatóknak a segítségét, 

akik diákjaik körében megszervezik az iskolánk által korrekt módon, 

elérhető áron biztosított felkészítő munka igénybevételét a járműve-

zetői jogosítványhoz való jutáshoz. 

ÉRI+ÉRI Autósiskola. 

A jelentkezést a 277-3019 telefonszámon Kránicz István várja. 
 

DINO STUDIÓ SZOLGÁLTATÓ KFT. személyszállítást, 6-tól 52 

főig, 2 kicsi és 1 nagybusszal belföldre bárhová (kisbuszokkal külföld-

re is), asztalos- és kertépítő munkákat vállal, alacsony téli árakon. Fax: 

240-9630, tel.: 06/30/931-6384. 

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. 
 

  Dr. Simon Zuzsa 

  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 

szervezet, 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, 

LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel. 

A munkáltatói elszámolás esetén, a borítékot a hátsó oldalon, ragasz-

tott felületére átnyúlóan saját kezűleg alá kell írni. 
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Beszámoló az év eleji szakszervezeti eseményekről 
 

1. Az országos vezetőség konzultációján (2000. január 17.)  

először a költségvetési törvénnyel és az aktuális jogszabályválto-

zásokkal összefüggő szakszervezeti tennivalókat beszélték meg 

dr. Selmeciné dr. Csordás Mária, a PSZ jogtanácsosa vezetésé-

vel. Bemutatkozott a PSZ Országos Irodájának jogsegély-

szogálati tevékenységét segítő dr. Lits György ügyvéd is. 

 Ezt követően Borbáth Gábor főtitkár szólt az országos szak-

szervezeti tevékenységről. Árok Antal a Magyar Külkereskedelmi 

Bank Nyugdíjpénztára, valamint a Pedagógus  és a Közlekedési 

Nyugdíjpénztárak egyesülését ismertette. 

 Végül az aktuális szakszervezeti feladatokról tárgyaltak.  

 A konzultáció ünnepi eseménnyel zárult. AZ OV testületileg 

elbúcsúzott az elmúlt ciklus végén leköszönt tagjaitól. Majd 

Eötvös József-emlékérem kitüntetés, valamint 2000. évi emlék-

érmek átadására került sor. 

 2. Az országos vezetőség január 31-i ülésének fő feladata a 

február 26-i országos küldöttgyűlés előkészítése volt. Elfogadták 

a PSZ elmúlt évi munkájáról készült beszámolót, amelyet a kü l-

döttgyűlésen Borbáth Gábor főtitkár terjeszt elő. Jóváhagyták a 

küldöttgyűlés napirendjére és ügyrendjére, valamint az alapsza-

bály módosítására vonatkozó javaslatokat. 

 Döntöttek az Eötvös József-emlékplakett alapításáról. Az 

elismerést évenként a pedagógusnapon 3 olyan önkormányzat 

kaphatja meg, amelyiknek nevelési-oktatási intézményeket fenn-

tartó tevékenysége példamutató. Az emlékplakettel szakszerve-

zeti kollektívák, testületek, intézmények kiemelkedő tevékenysé-

gét is el lehet ismerni. Erről később határoznak.  

 Az OV kezdeményezésére a PSZ főtitkára levélben fordul a 

helyi önkormányzatok polgármestereihez (lásd a 4. oldalon). A 

levelet a PSZ területi vezetői juttatják el a címzetteknek.  

 Az OV a Titkárság javaslata alapján egy, a PSZ által szerve-

zett szakmai tanácskozás összehívását is jóváhagyta. Ennek vár-

ható időpontja április eleje. Témakörei: az intézményfenntartás, 

finanszírozás, költségvetési törvény és helyi költségvetések ösz-

szefüggései. A tanácskozások részt vesznek az Oktatási Interna-

cionálé képviselői is. Meghívást kapnak a parlament oktatási 

bizottságának vezetői, az önkormányzati szövetségek, az Oktatási 

Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, a Belügyminisztérium 

szakemberei, szakszervezetek, szülői- és szakmai szervezetek 

képviselői. 

 Végül az OV a nevelési-oktatási intézmények nem pedagógus 

alkalmazottainak helyzetével, a kiegészítő szolgáltatások norma-

rendszerével, mutatóival kapcsolatos PSZ-álláspont kialakítását 

segítendő, kezdeményezte a technikai-adminisztratív és a vezetői 

tagozat együttes ülését. 

 3. A PSZ Országos Irodája 2000. január 15-én országos 

fórumot (előadással és konzultációval) szervezett a nevelési-

oktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok idei költség-

vetésére vonatkozó érdekegyeztetési feladatokról, szakszervezeti 

tennivalókról. 

 Borbola István, a JATE Továbbképző és Szolgáltató Intézeté-

nek igazgatója a költségvetési fejezetekről és számokról, dr. 

Selmeciné dr. Csordás Mária pedig a jogszabályi keretekről 

tartott előadást, majd válaszolt a kérdésekre.  

 A fórumra az OV tagjain kívül meghívást kaptak a fővárosi 

kerületek, a Fejér, a Jász-Nagykun-Szolnok, a Pest megyei tele-

pülések PSZ-titkárai és valamennyi városi titkár. 

 4. A közoktatás felzárkóztatására vonatkozó tárgyalások 

2000. január 13-án folytatódtak. Ezen az Oktatási Minisztérium 

részéről Pokorni Zoltán miniszter, dr. Stark Antal helyettes ál-

lamtitkár és Sió László kabinetfőnök vett részt. A PSZ-t Borbáth 

Gábor főtitkár, Árok Antal és Varga László titkárok képviselték. 

 A közoktatásban zajló aktuális folyamatok áttekintésével 

kezdődött a megbeszélés. Sor került a 2000. évi költségvetési 

törvény várható hatásainak prognosztizálására, valamint néhány 

negatív jelenség jelzésére. 

 Ezek közül a nevelési-oktatási intézmények működőképességét 

különösen veszélyezteti a technikai-adminisztratív dolgozók kieme-

lése az intézmények állományából. Ezért a PSZ kezdeményezésére 

az Oktatási Minisztérium rövid időn belül kidolgozza a kiegészítő 

szolgáltatások normarendszerét, minőségi és mennyiségi mutatóit, s 

ennek megtartására megfelelő jogszabályi alapot teremt.  

 A felzárkóztatásra vonatkozóan egyetértettünk azzal, hogy a 

pedagógusbérek 2004-re jelentősen haladják meg a nemzetgazda-

sági átlagot. Vita volt az ütemezésben, valamint abban, hogy mihez 

viszonyítsuk a keresetemelkedés növekedését (nem-zetgazdasági 

átlag és/vagy GDP). A PSZ álláspontja szerint a béremelésben nem 

lineárisan kell haladni, hanem a jelentősebb lépésekre 2001-2002-

ben, a kormányzati ciklus végéig kell sort keríteni. 

 Az OM által készített tervezetben problematikusnak értékel-

hető a pedagóguslétszám alakulásának becslése. Nem a csökke-

nés ténye (hiszen a demográfiai hullámvölgy sajnos stabil), ha-

nem annak mértéke (évi 4 százalék) kérdéses. 

 Vita bontakozott ki a pedagógusok kötelező óraszámáról is. 

(Sajnálatosnak tartjuk, hogy ezekről a kérdésekről a tárgyalások 

egyik szakszervezeti résztvevőjének téves információja alapján a 

Népszabadság megalapozatlan "híreket" tett közzé.) 

 A tárgyalások következő fordulójára az OM összesíti a kor-

mányprogram teljesítésére vonatkozó számadatokat. A PSZ a 

béradatok GDP-hez való viszonyításának a módszerét dolgozza 

ki. A Pénzügyminisztérium bevonásával egyeztetési munka indul 

a létszám- és a béralakulás áttekintésére, prognosztizációjára. AZ 

OM a PSZ javaslatát elfogadva, hajlandó a kistelepülések, a 

kisiskolák adatait elkülönítve kezelni, hiszen ezek jelentősen 

torzítják a pedagógus/tanuló arányt, az intézményfenntartás költ-

ségnormáit. 

 5. A PSZ vezetői és az MSZP oktatási csoportja 2000. 

február 2-án találkoztak. Az MSZP-képviselői rendszeres 

együttgondolkodást javasoltak az oktatás helyzetéről, a változá-

sok irányairól. Az MSZP frakciója kiemelt prioritásként kívánja 

kezelni az oktatásügyet. Ennek tudatában ismételten áttekintettük  

 - a pedagógus-bérhelyzetet, javításának esélyeit, lehetséges 

megoldásait, a PSZ felzárkóztatásra vonatkozó javaslatait; 

 - a tehetséggondozást, amelyben jelentősebb szerepet kell 

kapnia a jelenlegi kollégiumi hálózatnak; 

 - a taníttatás költségeinek (diákétkeztetés, tanszerellátás, 

tankönyv stb.) lehetséges csökkentésére, illetve támogatására 

vonatkozó elképzeléseket. 

 6. A Szakszervezetek Együttműködési Fórumának javas-

lata alapján kezdődnek meg a közszféra felzárkóztatására vonat-

kozó, középtávú megállapodást előkészítő tárgyalások. Erről 

Stumpf István kancelláriaminiszter tájékoztatta a SZEF vezetőit. 

A tárgyalások, a konkrét javaslatok előkészítésére a SZEF két 

bizottságot hozott létre: 

 - A bérfelzárkóztatás, a bérrendszer, a finanszírozás, az ér-

dekegyeztetés témakörét gondozó bizottság vezetője Borbáth 

Gábor, a PSZ főtitkára, a SZEF alelnöke. 

 - A közszolgálat modernizációja, az államháztartási reform 

témakörét gondozó bizottság vezetője Michalkó Péter, a Köz-

szolgálati Szakszervezetek Szövetségének elnöke, a SZEF alel-

nöke. 

 7. A BME Pedagógiai Tanszéke és a Pedagógusok Szakszer-

vezetének megállapodása alapján a jövő tanévben is indítjuk a 

közoktatási vezető szakirányú továbbképzést az érdekvédelmi-

szakszervezeti speciális kollégiummal kiegészítve. Ezt elsősor-

ban a PSZ területi, városi, községi, fővárosi kerületi tisztségvi-

selőinek ajánljuk.  A  képzés  részletes  leírását,  amely  a  Peda-

gógusok  Lapja  e  számában  is  megjelent,  a  küldöttek  már  

megkapták, azzal a kéréssel, hogy hívják fel kollégáik figyelmét 

erre a kedvező lehetőségre. Ugyancsak birtokukban vannak mind-

azok az anyagok, melyek  szükségesek  az  országos  küldött-

gyűlésre  való  fölkészüléshez. 
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Újabb szakszervezeti kitüntetés: az Eötvös József-emlékplakett 
 

A Pedagógusok Szakszervezetének Országos Vezetősége idei ja-nuár 

31-i ülésén az Eötvös József-emlékplakett alapításáról hozott hatá-

rozatot. Ezzel az újabb szakszervezeti kitüntetéssel kívánjuk el-

ismerni azoknak az intézményfenntartó önkormányzatoknak az erő-

feszítését, kiemelkedő munkáját, amelyek a lehetőségeikhez képest a 

legtöbbet tették iskoláik, óvodáik zavartalan, magas színvonalú 

működéséért. Úgy gondoljuk, hogy ez az erkölcsi megbecsülés és a 

hozzá kapcsolódó országos nyilvánosság jó alkalmat teremt a po-zitív 

példák bemutatására. Végső soron jól szolgálja az oktatás-ne-velés 

társadalmi elismertségét, presztízsének növelését. 

 Tanévenként három önkormányzat kaphatja meg az Eötvös Jó-

zsef-emlékplakettet, amelynek átadására a pedagógusnapon kerül sor. 

Javaslattevők lehetnek a PSZ területi és helyi szervezetei, alapszerve-

zetei, valamint szülői közösségek. 

 A felterjesztés és az odaítélés szempontjai: 

 - a közoktatás feladatellátási kötelezettségének megszervezése, 

helyi igényeknek való megfelelése, 

 - a szükséges költségvetési források biztosítása, zavartalan 

intézményfinanszírozás, 

 - a fenntartói-szakmai irányítás színvonala, 

 - az intézményvezetői kinevezéseknél a nevelőtestület vélemé-

nyének figyelembevétele, 

 - korrekt jogalkalmazás, törvényi előírások maximális betartá-

sa, 

 - a helyi érdekegyeztetés folyamatos működtetése, a munkavál-

lalói érdekek lehető legteljesebb figyelembevétele, 

 - a nevelési-oktatási intézmények eredményes működésének, 

megfelelő személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, 

 - a nevelési-oktatási intézményekben dolgozók élet- és munka-

körülményeinek helyi intézkedéssel való javítása (pl. lakástámogatás, 

helyi pótlék, nyugdíjpénztári támogatás stb.). 

 A javaslattételhez szükséges nyomtatványokat a PSZ területi 

(megyei, fővárosi, megyei jogú városi) szervezeteinél és a PSZ Or-

szágos Irodájánál lehet igényelni. 

 A felterjesztések beküldésének határideje: 2000. április 20. 
 

Pedagógusok Szakszervezete 

Országos Vezetősége 
 

 

Levél a polgármestereknek 
 

 Tisztelt Polgármester Úr/Asszony! 

 A Magyar Köztársaság Parlamentje az elmúlt év végén elfogadta 

a 2000. év költségvetéséről szóló törvényt. A Pedagógusok Szakszer-

vezete a törvényelőkészítés folyamatában azért küzdött, hogy az 

oktatási intézmények és az azokat fenntartó, működtető önkormány-

zatok költségvetési paraméterei a lehető legkedvezőbben alakuljanak. 

Erőfeszítéseink kevés eredménnyel jártak, az oktatási törvényben 

előírt forrásbővítést  - a kormány javaslatára – a parlament a már  

meglévő források átcsoportosításával oldotta meg.  A következő 

hetekben továbbfolytatódik, illetve befejeződik a helyi költségvetési 

rendeletek kialakítása. Ennek során azt kérjük Öntől, illetve Önön 

keresztül a döntést hozó testülettől, hogy az önkormányzat költségve-

tésének kialakításakor legyen kiemelt szempont a helyi közösség 

közoktatási érdeke, az oktatási intézményhálózat működésének  

biztosítása. Úgy gondoljuk, hogy minden település tekintélyét növeli 

egy jól működő, az ott élők igényeit színvonalasan  kielégítő oktatási 

intézményhálózat. Az ehhez szükséges források megteremtése a helyi 

közösségek fontos érdeke.  

 A 2000. évi költségvetési törvény - az előző évihez hasonlóan - 

csak a pedagógus munkakörben dolgozó kollégáink számára garantál 

bérfejlesztést. Tudatában vagyunk annak, hogy jelentős helyi erőfe-

szítéssel az önkormányzatok többsége a nem pedagógus munkakör-

ben dolgozók 1999. évi bérfejlesztését is megoldotta. A parlamenti 

döntés azt eredményezte, hogy a 2000. évben érvényes közalkalma-

zotti bérminimumok nem, vagy csak néhány 100,- Ft-os garantált 

bérfejlesztést tartalmaznak. Arra kérjük Önt, hogy a helyi döntésük 

kialakításakor olyan megoldást keressenek, amellyel biztosítható az 

érintett kollégák 2-2,5 %-os  reálbér-növekedése.  

 A Pedagógusok Szakszervezete helyi szervezetei igénylik – a 

törvények által is előírt – önkormányzati szintű érdekegyeztetést. 

Kérjük, hogy ennek érdemi lehetőségét biztosítsa és közös erőfeszí-

téssel érjék el a legelfogadhatóbb döntést.  

 Az Ön és az Ön által irányított testület munkájához, településük 

mindennapi életéhez sok sikert kívánunk. 

Budapest, 2000. február  3.  Üdvözlettel: 

Borbáth Gábor főtitkár 
 

 

Minőségbiztosítás a szakoktatásban 
 

A Szakoktatási Tagozat Intézmények Tanácsa 1999. december 8-án tartott 

ülésén Futterer László, az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 

referense tartott előadást az OKÉV szerepéről. 

 Az OKÉV tevékenységének törvényi hátterét az oktatási törvény 95/A. §-

a a hozzá kapcsolódó kormányrendelettel biztosítja. Központja Budapesten 

van, igazgatója Dr. Hoffmann Rózsa, igazgatóhelyettese a szakoktatásért 

felelős Dr. Madarász Sándor. Az országban a hét régióban működnek az 

OKÉV területi irodái. A központ fogja össze és irányítja a területi irodák 

tevékenységét. 

 Az OKÉV feladatai: éves munkaterv összeállítása a regionális központok 

mérési, ellenőrzési és értékelési tevékenységére vonatkozólag; országos méré-

si, értékelési standardok összeállítása; országos szintű mérő, értékelő tevé-

kenység; nemzetközi összehasonlító vizsgálatok; módszertani segédanyagok 

kidolgozása az értékelések, ellenőrzések végzéséhez; a helyi szinten zajló 

minőségbiztosítási tevékenység szakmai támogatása, szervezése, koordinálá-

sa; az intézményekben, illetve a fenntartók körében zajló minőségbiztosítás 

értékelése; az alap- és az érettségi vizsgához kapcsolódó feladatok ellátása; 

szakmai vizsgáztatásokkal kapcsolatos feladatok elvégzése. 

 Tevékenysége az egész közoktatás területére szól, tehát csak az alapel-

vekben érinti az iskolarendszeren kívüli szakképzést. A piaci versenyben 

ezekben az intézményekben is megindult a minőségbiztosítási rendszerek 

kiépítése. 

 Az  OKÉV  működése  kiterjed  az  intézményfenntartók  közoktatás-

irányítói tevékenységének ellenőrzésére is. Javítani kell  a szakértői munka 

színvonalát is. Ezért az OKÉV meghatározza azokat a főbb irányokat, ame-

lyek alapján útmutatókat állítanak össze az ellenőrzési kérdések, módszerek 

ismertetésére a különféle közoktatási intézmények sajátosságainak figyelem-

bevételével. 

 A szakmai vizsgarendszer és a szakmastruktúra korszerűsítésére többféle 

elképzelés van, de vezérmotívumának a minőségfejlesztést kell tekinteni. 

Ennek égisze alatt történik az OKJ átformálása. 

 A szakképzés számára is fontos az Oktatási Minisztérium "Comenius 

2000" nevű minőségfejlesztési programja, mely a közoktatási intézmények 

minőségi munkavégzésének elősegítésére jött létre, és pályázatok révén lehet 

benne részt venni. Ez a program az intézményt és a fenntartót egyaránt érinti. 

 A továbbiakban Cseh Sándor tagozati elnök rámutatott, hogy a szakokta-

tásban a minőségfejlesztés akadálya lehet az a jelentős különbség, amely a 

vállalkozóknál mutatkozó keresetek és pedagógusok bére között van: az 

előbbiek javára. Ez elszívó hatást gyakorol a szakoktatásban foglalkoztatott 

szakemberekre, főleg a legkvalifikáltabbakra. 

 Ma már a pedagógusbérből megélni nem lehet, így rá van kényszerülve 

főleg a jól képzett szaktanár, szakoktató, hogy kiegészítő tevékenységet 

folytasson. Ennek következtében iskolai munkájának színvonala kerül ve-

szélybe. Felvetette azt a gondot is, hogy a kamarai törvény változásával a 

mesterek ellenőrzése a szakmunkástanulók foglalkoztatását illetően minimális 

lesz. A szakma elsajátítása helyett segédmunkásként kezelik majd őket. Ez is 

a szakmai színvonal csökkenését hozza magával. 

Rágyanszky Györgyné 
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IRÁNY AZ EURÓPAI UNIÓ 
 

"A fejlődés, amely egész Európa tömörüléséhez, valamely formában való egyesüléséhez 

vezet, szerves, természetszerű fejlődés (...) Európának balsorsa, hogy a sokoldalúságában 

rejlő ellentétek, számos nemzetnek és nemzetiségnek ellentétei éppen abban a pillanatban 

éleződtek ki legerősebben, amikor a szükség a világ természetes rendjének fejlődésében 

Európa egységét parancsolja." (Teleki Pál, 1931) 

 

"A tanulmány megjelentetése a Külügyminisztérium támogatásával történt." 

 

 

 PSZ 
   

 

 

A MEGOLDÁS  

 

Az Európai Unió intézményei 
 

Az európai integráció kezdeti szakaszában már létrejönnek a közösség "nemzetek feletti" alapintézményei, amelyek a működési t a-

pasztalatok birtokában a későbbiek során kiegészültek, bővültek. Mintaként a demokratikus európai jogállamok intézményei szolgá l-

tak. Egy lényeges különbség azonban létezik. Az EU legfontosabb politikai döntéseit a tagállamok végrehajtó hatalmának képviselő i-

ből álló Európai Tanács hozza. A demokratikus jogállamokban viszont általában a titkosan választott parlament a legfőbb döntéshozó 

szervezet, a törvényhozó hatalom. Bár az európai integrációnak is van ötévenkénti, közvetlen választással létrehozott Európai Parl a-

mentje, ám ennek viszonylag szűk a hatásköre. Számtalan fontos döntéshez nem ennek, hanem a tagállamok parlamentjeinek jóváha-

gyása szükséges. Ezért ez az ún. ratifikálási eljárás meglehetősen időigényes, éves -másféléves folyamat. Összegezve tehát az integrá-

ció döntéshozatalának legfelső szintje a közösséginek és a nemzetek közöttinek (kormányközinek) a keveréke. Ez abból következik, 

hogy az EU tagállamai hatáskörüknek csupán egy részét ruházták át a közösségi intézményekre. (Az EU intézményeit nem szabad 

összekeverni más, összeurópai szerveződésekkel. Pl. az Európai Tanács EU-intézmény, az Európa Tanács 34 országot tömörítő össz-

európai kormányközi szervezet.) 

 

Az Európai Tanács (ET) 
 

Az EU legfőbb politikai döntéshozó testülete. Tagjai a tagállam-

ok állam- vagy kormányfői aszerint, hogy az egyes országok 

nemzeti alkotmánya melyiküket ruházta fel a végrehajtó hata-

lommal. [Pl. Franciaországot az államfő (elnök) képviseli, Né-

metországos a kormányfő (kancellár).] Ezt a testületet a Maast-

richti Szerződés (1991) emelte az EU fő szervei közé. A legma-

gasabb szintű testületként alapvető politikai döntéseket hoz, 

meghatározza a gazdaságpolitika, a közös kül- és biztonságpoli-

tika alapelveit, általános irányvonalát. 

 Hat hónaponként, néha gyakrabban is összeül. Üléseiken 

részt vesznek az Európai Bizottság elnöke és a tagállamok kü l-

ügyminiszterei is. Az ET értekezleteit (a sajtó gyakran "csúcs-

értekezletként" jelzi) az elnöki tisztet betöltő tagállam valamelyik 

városában tartják. (Az EU elnökségét félévenkénti rotációban 

más-más tagállam látja el, s ez értelemszerűen vonatkozik az ET 

és a Miniszteri Tanács elnökségére is.) Az EU jelenlegi (2000. 

január 1. - június 30. közötti) elnöke Portugália, s így az ET 

elnöke a portugál kormányfő, António Guterres. 

 Az ET döntéseit konszenzussal hozza, tehát egyetlen tagállam 

"nemje" megakadályozza a döntést. Ilyen módon a döntéshozatal 

alapos előkészítést és sok időt, adott esetben halasztást is igé-

nyel! Az idő tényező szerepét tovább növeli, hogy a kiemelkedő-

en fontos döntéseket a nemzeti parlamentek jóváhagyásától lehet 

függővé tenni. Az ET tehát nem nemzetek feletti, hanem kor-

mányközi intézmény. 

 Tevékenységének köre az elmúlt időszakban fokozatosan 

kiszélesedett, meghatározó szerepe van nemcsak az EU alkotmá-

nyozó tevékenysége, fejlődése, hanem az összeurópai problémák 

megoldása, válsághelyzetek kezelése szempontjából is.  
 

Az EU Tanácsa (Miniszterek Tanácsa - MT) 
 

A tanács tagjai a tagállamok illetékes szakminiszterei, leggyak-

rabban külügyminiszterei. Szükség szerinti gyakorisággal össze-

ülnek a pénzügyminiszterek, közlekedési miniszterek, az agrár-

tárcák vezetői stb. Az MT több mint húszféle összetételben ülé-

sezik, szinte a nemzeti kormányokhoz hasonló gyakorisággal, 

általában Brüsszelben, ritkábban Luxemburgban. Ebben a testü-

letben általában többségi vagy minősített többségi szavazással 

hozzák a döntéseket. Bevezetésre került a szavazások súlyozásá-

nak módszere is. A jelenleg érvényes súlyozás a következő: 

Ország Szavazatszám Ország Szavazatszám 

Egyesült Királyság 10 Portugália 5 

Franciaország 10 Ausztria 4 

Németország 10 Svédország 4 

Olaszország 10 Finnország 3 

Spanyolország 8 Dánia 3 

Belgium 5 Írország 3 

Görögország 5 Luxemburg 2 

Hollandia 5 Összesen 87 

Forrás: Der Concours der EU Verlag Österreich, 1999 
 

 Az EU jogszabályai pontosan meghatározzák, hogy milyen 

esetekben kell egyhangú szavazással, és mikor minősített többségi 

szavazással (legalább 62 szavazattal) dönteni. Meghatározott 

tárgykörökben előírják, hogy a tagállamok kétharmadának kell a 

határozatot elfogadnia. Létfontosságú nemzeti érdekének veszé-

lyeztetése esetén minden tagállam vétójoggal (tiltakozási joggal) 

élhet, tehát a döntést meghiúsíthatja. 

 Az MT hatáskörébe tartozik a jogi eszközök elfogadása, a 

nemzeti gazdaságpolitikák koordinálása, az EB által kötött szerző-

dések jóváhagyása. Az MT alá különböző bizottságok is tartoznak, 

amelyek a döntéselőkészítést és a végrehajtás-szervezést is szolgál-

ják. 

Az Európai Bizottság (EB) 
 

Az integráció "legeurópaibb", valódi közösségi szerve. Elnökét és 

tagjai az ET egyetértéssel (konszenzussal) nevezi ki; kinevezésük-

höz az Európai Parlament jóváhagyása is szükséges. A tagokat a 

tagállamok javasolják, az elnököt a tagállamok összessége. A szer-

ződések szerint minden tagállamból kell egy tagnak lennie, de 

egyikből sem lehet kettőnél több. Tagjait öt évre nevezik ki, ismé-

telt kinevezésük is lehetséges. Valamelyik tagország állampolgárá-

nak kell lenniük, de tevékenységük időszakában függetlenek hazá-

juk vezetésétől; mellékfoglalkozásuk nem lehet. A bizottság tagjai-

nak száma jelenleg húsz fő, akiknek munkáját az elnök (jelenleg 

Romano Prodi) irányítja, koordinálja. 

 Az EB feladata a szerződések végrehajtásának biztosítása és 

ellenőrzése; javaslatokat terjeszt elő a döntéshozó intézményeknek; 

a tanács felhatalmazása alapján határozatokat hajt végre, rendelete-

ket ad ki. A tanácstól kapott felhatalmazás alapján a bizottság 

tárgyal kívülálló országokkal, s a nemzetközi szervezetekben is a 

bizottság az EU képviselője. 

 



" 

6  HÍRLEVÉL  PEDAGÓGUSOK LAPJA 
 

 
 Az EB székhelye Brüsszel. Munkáját 26 főigazgatóság és egyéb 

szolgálatok, valamint hatalmas hivatal segíti. Az EU intézményeiben 

foglalkoztatottaknak több mint 70 százaléka tartozik a bizottsághoz, 

ami 19.500 főt jelent. (Ennek mintegy 11%-a fordítói, tolmácsi szol-

gálat.) 

 Az EB végrehajtó feladatának teljesítése érdekében szoros 

kapcsolatot tart a tagállamok minisztériumaival. Emellett kialakultak 

körülötte a munkáltatók és a munkavállalók (Európai Szakszervezeti 

Szövetség - ETUC - tevékenységének részletes bemutatására a ké-

sőbbiek során sor kerül) szervezeteinek szövetségei (érdek-

képviseletei), amelyeket rendszeresen ellát tájékoztató anyagokkal, és 

új javaslatok esetében kikéri véleményüket. 
 

Az Európai Bizottság elnökei 
 

Franciaország, Németország, Olaszor-

szág, Benelux államok alapító tagok 

1958 

Az Egyesült Királyság, Dánia 

és Írország belépése 

1973 

Görögország belépése 

1981 

Spanyolország és Portugália 

belépése 

1986 

Ausztria, Svédország 

és Finnország belépése 

1995 

 

Walter Hallstein (Németország) 

Jean Rey (Belgium) 

Franco Maria Malfatti (Olaszország) 

Sicco Mansholt (Hollandia) 

François-Xavier Ortoli (Franciaország) 

Roy Jenkins (Egyesült Királyság) 

Gaston Thorn (Luxemburg) 

Jacques Delors (Franciaország) 

Jacques Santer (Luxemburg) 
 

Romano Prodi (Olaszország) 

1957 A Római Szerződés 

   EGK, Euratom 

1967 Egyesülési szerződés hatályba 

   lépése 

1975 Európai Területfejlesztési Alap 

   létrehozása 

1979 Európai Parlament első 

   közvetlen választása 

1987 Egységes Európa Okmány 

   hatálybalépése 

1989 Európai Szociális  Charta 

1992 A Maastrichti Szerződés 

   az Európai Unióról 

1999 Gazdasági és Monetáris Unió 

   Az euró bevezetése 

 

Az Európai Parlament (EP) 
 

Az EP 373 millió EU-állampolgárt képviselő demokratikus fórum, 

politikai ellenőrzést gyakorol, továbbá részt vesz a törvényhozó 

folyamatban is. Nem rendelkezik ugyan valóságos parlamenti hatás-

körrel, mégis fontos szerepe van az integráció elmélyítésének és 

kibővítésének előkészítésében. Tagjainak többsége az egyes tagál-

lamokban közismert politikai személyiség, akik közvetlenül is képe-

sek befolyásolni országaik kormányát, hatalmon lévő pártjait. 

 Legfontosabb hatáskörei: jóváhagyja az EB tagjainak kinevezé-

sét, ellenőrzi a bizottság tevékenységét s kétharmados többséggel 

lemondásra kötelezheti, ellenőrzi és elutasíthatja az EU költségvetés-

ét, jóváhagyása szükséges az új tagok felvételéhez és a társulási meg-

állapodások megkötéséhez, az ET-vel osztozik a jogalkotói felada-

tokban, részt vesz az irányelvek és a rendeletek kidolgozásában, 

véleményt nyilváníthat az EB-javaslatokról. Az EP székhelye Stras-

bourg. Többnyire itt tartja plenáris üléseit. Az Amszterdami Szerző-

dés, számításba véve az EU bővítését, tagjainak számát 700 főben 

maximálta. Jelenleg 626 tagja van, akiket 1979 óta ötévenként általá-

nos választójog alapján közvetlenül választanak meg. 
 

 Az Európai Parlament országonkénti megoszlása 1999-ben: 

Ország Képviselő Ország Képviselő 

Ausztria  21 Írország  15 

Belgium  25 Luxemburg  6 

Dánia  16 Németország  99 

Egyesült Királyság  87 Olaszország  87 

Finnország  16 Portugália  25 

Franciaország  87 Spanyolország  64 

Görögország  25 Svédország  22 

Hollandia  31 Összesen  626 
 

Az Európai Bíróság 
 

Székhelye Luxemburgban található. A bíróság 15 bíróból áll (tagál-

lamonként 1 bíró). Munkáját 9 főügyész segíti. Határozatait egyszerű 

többséggel hozza. Kizárólag közösségi jogi kérdésekkel foglalkozik. 

Ezek például: a tagállamok egymás közötti, az EU és a tagállamok 

közötti, és a közösségi intézmények közötti jogviták, valamint a 

vállalatok, magánszemélyek közösségi jogalkalmazással kapcsolatos 

vitái (pl. versenyszabályok megsértése). Végezetül a bíróság állásfog-

lalásokat hoz, amelyek nagy jelentőséggel bírnak a közösségi jogok 

egységes értelmezésében. 

Az EU Számvevőszéke 
 

Feladata a közösség számvitelének, pénzügyeinek ellenőrzése. 

Tizenöt tagját a tagállamok egyetértésével, az Európai Parlamen t-

tel folytatott konzultációt követően 6 évre nevezik ki. Vizsgálata-

inak  eredményét  évente  jelentésben  teszi  közzé.  Székhelye:  

Luxemburg. 
 

Gazdasági és Szociális Bizottság 
 

Tanácsadó testület, amely a gazdasági élet és a szociális területek 

különböző csoportjainak képviselőiből áll. 222 tagját a tagállam-

ok javaslatára az Európai Tanács nevezi ki. Kizárólag döntés-

előkészítő, konzultatív szerepe van. Ennek ellenére nagy jelentő-

séggel bír, mert a gazdasági és szociális párbeszéd, a közösség 

szociális-szakmai körei közötti egyeztetés állandó és kiváltságos 

tényezője is. Tagjai között egyaránt megtaláljuk a munkaadók, 

munkavállalók, a gazdaság és a humánszféra egyes területeinek 

képviselőit. Székhelye Brüsszelben van. 
 

A Régiók Bizottsága 
 

Ezt a szervezetet a Maastrichti Szerződés hozta létre a területi 

önkormányzatok jelentőségének elismeréseként. A helyi önkor-

mányzatok és a régiók 222 képviselője alkotja, akiket a tagállam-

ok javaslatára négy évre neveznek ki. Véleményét öt, a régiók 

életében nagy fontosságú területen ki kell kérni: az oktatás, a 

kultúra, az egészségügy, a transzeurópai hálózatok (közlekedés, 

telekommunikáció, energiaellátás), a strukturális alapok. A szék-

helye: Brüsszel. 
 

Az Európai Beruházási Bank 
 

Egyszerre közösségi intézmény és valódi bank. A közösség prio-

ritást élvező beruházásainak non-profit hitelközvetítője. Több 

mint 60 milliárd ECU alaptőkéjét a tagállamok jegyezték. Az 

általa nyújtott hiteltámogatások túlnyomó része az EU elmaradott 

régióiba, illetve a csatlakozás előtt álló országokba kerül. Köz-

pontja Luxemburgban van. 
 

Az Európai Központi Bank 
 

Feladata a közös monetáris politika meghatározása és végrehajtá-

sának szervezése, a nemzeti jegybankok tevékenységének össze-

hangolása, az euró árfolyampolitikája. Székhelye: Frankfurt.
 

"A tanulmány megjelentetése a Külügyminisztérium támogatásával történt." 
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TÉNYFELTÁRÁST ÉS JOGORVOSLATOT! 
A PSZ ismét az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosához fordult. 

 
A hazai joggyakorlatra, eljárásmódra hosszú ideje jellemző a jogalkalmazók tudatos rosszhiszeműsége, a napjainkban is rendsze resen előforduló 

törvénysértések. Sajnos a közszféra, az oktatásügy sem érintetlen ezektől az atrocitásoktól, pedig az állami, önkormányzati szervek joggya korla-

tának példa értékűnek kellene lennie. A tanév elején például tömegesen fordultak elő az elbocsátott pedagógusok alkalmazását korlátozó, tö r-

vénysértő önkormányzati intézkedések. (Erről lapunk 1999. novemberi számában adtunk hírt.) Most ismét az ombudsmanhoz kellett fordulni, 

mert a törvény szerint a pedagógusoknak január 1-től járó béremelkedési többlet kifizetése késlekedik. Az önkormányzatok egy része, a helyi 

költségvetés elfogadása előtt nem engedi kifizetni a költségvetési törvény és a Kjt. módosítása szerinti megemelt béreket , csak a tavalyit. Ez azért 

is elfogadhatatlan álláspont, mert az önkormányzatok közoktatással összefüggő normatív támogatása már az év elejétől kezdődően a 2000. évi 

költségvetési törvényben előírtak szerint történik. Ráadásul a közoktatási normatívák - amelyek a bérkifizetések forrásául is szolgálnak - idén 

több mint 20%-kal magasabbak az előző évinél. 

 
Dr. Gönczöl Katalin, 

az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa 

Budapest 

Tüköry u. 3. 

1054 

Tisztelt dr. Gönczöl Katalin! 

 

A Pedagógusok Szakszervezete főtitkáraként az alábbi alkotmá-

nyos visszásság kivizsgálására és a szükséges intézkedések meg-

tételére kérem. 

 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. 

évi CXXV. törvény 12. és 13. számú mellékletében módosította a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 1.  

és 2. sz. mellékletét, nevezetesen megemelte a közalkalmazottak 

garantált illetményét. A költségvetési törvény 87. § (1) bekezdése 

szerint ezen, az illetményeket érintő módosítás 2000. január 1-

jén lép hatályba. 

 A korábbi évek tapasztalatai szerint az illetményemelést a 

közalkalmazottak rendre hónapokkal később, március-április 

hónapban kapják meg. Az önkormányzatok az államháztartásról 

szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdésére és 98. § 

(1) bekezdésére hivatkoznak, miszerint mindaddig, amíg az ön-

kormányzat költségvetését el nem fogadják, nem vállalható az 

előző költségvetés előirányzatait meghaladó fizetési kötelezett-

ség. 

 Sajnos a gyakorlat folytatódik. Levelemhez csatolom a Kecs-

kemét Megyei Jogú Város jegyzője, a Hajdúböszörmény Város 

Polgármesteri Hivatal Humán Irodája és Pénzügyi Irodája, vala-

mint Püspökladány Város polgármestere által írott leveleket, 

amelyekből kitűnik, hogy még az átsorolások elkészítését is 

megtiltják. 

 A munkaviszonyokra és a közalkalmazotti törvény tiltó sza-

bályának hiányában a közalkalmazotti jogviszonyokra is általá-

nos, garanciális munkajogi szabályozás, a Munka törvénykönyve 

155. § (3) bekezdése értelmében a munkabért - ha munkaviszony-

ra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása eltérően nem 

rendelkezik - a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell kifi-

zetni. 

 Álláspontunk szerint a közalkalmazottak negatív diszkrimi-

nációt szenvednek akkor, amikor ezen kogens munkajogi szabá-

lyok rájuk nézve nem hatályosulnak. A Magyar Köztársaság 

Alkotmánya 70/A. §-a biztosítja minden személy számára az 

emberi, illetve állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, 

nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más 

vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyon, születési 

vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. 

 Az Alkotmány 70/B. § (2) és (3) bekezdése értelmében az 

egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés 

nélkül egyenlő bérhez van joga, és minden dolgozónak joga van 

olyan jövedelemhez, amely megfelel végzett munkája mennyisé-

gének és minőségének. 

 Véleményem szerint az önkormányzatok jogszabály-értelme-

zése érdemben is téves. 

1. A költségvetési törvény megemelte az önkormányzatok részé-

re biztosított oktatási normatívákat is, és az önkormányzatok 

ezeket az emelt normatívákat 2000. január 1-jétől kapják 

meg. 

2. A törvény által biztosított kötelezettségek nem vállalt kötele-

zettségek, így nem vonatkozhat rájuk az államháztartásról 

szóló törvény önkormányzatok által hivatkozott tilalma sem.  

 Amennyiben az önkormányzatok értelmezése helytálló lenne, 

úgy több törvény, nevezetesen a költségvetési törvény, az állam-

háztartási törvény, a Munka törvénykönyve és a közalkalmazot-

tak jogállásáról szóló törvény diszharmóniája az általunk jelzett 

negatív diszkriminációt eredményezi egy jelentős munkavállalói 

réteg számára. 

 Végül megjegyezzük, hogy a garantált illetmény számtalan 

közalkalmazotti juttatás alapja. Így pl. a Kjt. 66. § (2) bekezdé-

sében meghatározott, további szakképesítés hasznosításáért járó 

%-os illetménynövekedést a mindenkori garantált illetmény %-

ában kell megállapítani a 66. § (2) bekezdésben és (3) bekezdés-

ben írtaknak megfelelően. Ez azt jelenti, hogy a közoktatásban 

dolgozó közalkalmazott kollégáink nemcsak garantált illetmény-

különbözetüket, de az az alapján járó egyéb juttatásaikat is csak 

jelentős késedelemmel kapják kézhez. 

 Tisztelettel kérem, hogy a fenti alkotmányos visszásságot 

kivizsgálni és a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjék.  

Budapest, 2000. január 27. 
Tisztelettel: 

Borbáth Gábor főtitkár 

 

 

Az illetménytáblázatok helyesbítése 

 
A Pedagógusok Lapja januári számában közöltünk néhány 

táblázatot a 10. oldalon "Garantált illetmények a közoktatás-

ban (2000. évben)" címmel. A sajtó ördöge és Murphy "igaz-

sága" utolért bennünket. Ha lehet hibázni, akkor sikerül is. 

 Néhány bértétel rossz számokkal került a táblázatokba. A 

2. sz. táblázat G2 bértétele helyesen 42.600 Ft. A 3. sz. táblá-

zat D2 tétele 33.000 Ft, a D6 39.900 Ft. A 4. sz. táblázat B2 

tétele 26.300 Ft, E2 pedig 33.000 Ft. Reméljük, hogy a közölt 

kiigazításokkal a táblázatok használható segédanyagnak bizo-

nyulnak. 

 Köszönjük azok jelzését, akik e tévedésekre felhívták a fi-

gyelmünket. Szerencsére többen voltak. Számunkra ez is azt 

bizonyítja, hogy figyelemmel olvassák a lapunkat. 

 Elnézést kérünk a tévedésért, és továbbra is várjuk segítő 

észrevételeiket. 
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KÖZOKTATÁSI VEZETŐ 

Szakirányú továbbképzés szakszervezeti tisztségviselőknek 
 

A Budapesti Műszaki Egyetem Pedagógiai Tanszéke  az 

2000/2001. tanévben is indítja a KÖZOKTATÁSI VEZETŐ 

szakirányú továbbképzést. Ez a pedagógus körökben népszerű 

posztgraduális képzés a PSZ és a tanszék megállapodása alapján 

érdekvédelmi szakszervezeti speciális kollégiummal bővült. 

 I. A képzés célja felkészítést nyújtani: 

 - a közoktatás különböző szintű vezető munkaköreiben, 

tisztségeiben dolgozók számára feladatuk szakszerű ellátásához 

(ilyenek: az iskolák, nevelési intézmények igazgatói, igazgató-

helyettesei, szakmai munkaközösség-vezetői, a PSZ tisztségvise-

lői, a szaktanácsadók, szakértők, a szakképzés tovább- és átkép-

zési intézményeinek vezető munkatársai, az önkormányzatok 

polgármesteri hivatalainak a közoktatással kapcsolatos munkakö-

reit betöltők); 

 - valamint a pedagógus-szakvizsga letételéhez, azaz hogy a 

pedagógus-munkakör betöltésére jogosult, felsőfokú iskolai vég-

zettséggel és szakképzettséggel rendelkezők a közoktatási tör-

vényben szabályozott szakvizsgát e képzés keretében teljesítsék, 

s egyúttal eleget tegyenek a pedagógus-munkakörökre előírt 

hétévenkénti továbbképzés követelményeinek is. 

 A speciális kollégiummal kiegészített képzést elsősorban a 

területi, városi, községi, fővárosi kerületi érdekegyeztetésben 

részt vevő PSZ-tisztségviselőknek ajánljuk. 

 II. A képzés rendszere 

 E képzésben az vehet részt, aki egyetemen vagy főiskolán szerzett 

pedagógus-oklevéllel, és legalább 3 éves pedagógusi gyakorlattal 

rendelkezik, s tagja a Pedagógusok Szakszervezetének. 

 A képzés két tanéves (4 szemeszteres). Elsősorban az iskola-

vezetés elméletének és gyakorlatának részletes megismertetésével 

tanügy-igazgatási, közoktatási szakértői, szakszervezeti tisztség-

viselői, szaktanácsadói, vizsgaszervezési feladatok, illetve mun-

kakörök ellátására készíti fel a hallgatókat. Az oktatásban nagy 

hangsúlyt kap a kommunikáció, a konfliktuskezelés, a pe-

dagógusok  személyiségének  fejlesztése,  az  önkormányzati-

ságra,  az  érdekegyeztetésre  és  képviseletre,  a  helyi  tantervek  

készítésére  való  felkészítés. 

 A kétéves képzést záróvizsga követi. Ennek, valamint a diplo-

mamunka megvédésének alapján a végzettek közoktatási vezetői 

szakirányú oklevelet kapnak, amely az érdekvédelmi szakszerve-

zeti speciális kollégium esetén kiegészül szakszervezeti vezetői 

oklevéllel. A kiadott oklevél a végzettek alapdiplomájára épül, és 

azzal azonos szintű (egyetemi vagy főiskolai). 

 A képzés szervezési formája  t á v o k t a t á s,  a hallgatók egyé-

ni tanulásán alapszik. A hallgatók nyomtatott, az egyéni tanulásra 

alkalmas, esettanulmányokat és feladatokat is tartalmazó tananyag-

csomagot kapnak. Ez kiegészül hang- és videokazettákkal. 

 A hallgatók a félévek során kötelező konzultációkon vesznek 

részt. Emellett a konzulensek rendszeres telefonügyeletet tarta-

nak számukra. A hallgatók évenként 5 konzultáción - alkalman-

ként 5+3 órás -, évente egyszer pedig hétvégi, 3 napos - bentla-

kásos - kötelező tréningen vesznek részt. A konzultációk, vizs-

gák általában szombati napokon vannak, tehát helyettesítést nem 

igényelnek. Az érdekvédelmi-szakszervezeti speciális kollégiumi 

konzultációk előtte, péntek délután kezdődnek. (Vidéki kollégák 

számára szállást biztosítunk.) 

 Egy hallgató tandíja 1 szemeszterre (egy félévre) 44.000 Ft.  

 (+6.000 Ft költségtérítés) 

 Ebbe beletartoznak: 

 az oktatás költségei; 

 a bentlakásos tréning valamennyi költsége (szállás, ellá-

tás, szakértők tiszteletdíja stb.), a +6.000 forintos költ-

ségtérítés ezt szolgálja; 

 a vizsgák és a záróvizsgák költségei; 

 adminisztrációs költségek (index, oklevél, nyilvántartás 

vezetése, postaköltségek stb.); 

 tananyagcsomag; 

 videokazetták 

 A képzés költségei a nevelési-oktatási intézmények szá-

mára a pedagógus-továbbképzés céljára biztosított központi 

költségvetési keret terhére - a vonatkozó jogszabályok szerint 

- elszámolhatóak, illetve szakszervezeti költségvetésből is 

finanszírozhatóak. 

 A jelentkezés határideje: 2000. június 15. 

 A jelentkezéshez szükséges: 

 egyetemi vagy főiskolai végzettséget tanúsító pedagógus-

oklevél, legalább 3 éves pedagógusi gyakorlat; 

 kitöltött "Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési 

Szak Jelentkezési Lap" (beszerezhető a PSZ Országos 

Irodájánál, 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. T.: 322-

8464, és a PSZ területi irodáinál). 

 A jelentkezők felvételi beszélgetésen vesznek részt. Ezek 

időpontjai: 2000. június 30., július 1-3. 

 A jelentkezőknek azt tanácsoljuk, hogy a képzésük költségté-

rítésére vonatkozó igényeiket az intézményi szabályozás módosí-

tása során érvényesítsék. Ennek újbóli áttekintésére ugyanis a 

277/1997. (XII. 27.) kormányrendelet változása és a 41/1999. (X. 

13.) OM rendelet megjelenése, valamint a pénzügyi források 

módosulása miatt szükség van. 

 Ez a közoktatási vezető szakirányú továbbképzés megfelel a 

pedagógus-szakvizsga képesítési követelményeiről szóló 

41/1999. (X. 13.) OM rendelet előírásainak. Záróvizsgája egyben 

szakvizsga is. A közoktatási vezető szakképzettség a 8/1997. (II. 

18.) MKM rendelet 3. §-a (1) bekezdése szerint egyenértékű a 

közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Kt.) 17. §-ának (5) bekezdésében 

szabályzott pedagógus-szakvizsgával, továbbá megfelel a Kt. 18. 

§-ának (4) bekezdésében szabályzott oktatási intézményvezetői 

szakképzettségnek. 

 A képzéssel megszerzett szakképesítést a mindenkor hatály-

ban lévő munkajogi szabályok szerint kell elismerni. 

 Jelenleg a 3/1997. (I. 15.) kormányrendelet 12. § (6) bekez-

dése értelmében a szakvizsgát és a vele egyenértékű képesítést - 

mint képesítési követelményt - a közalkalmazott besorolásánál 

figyelembe kell venni. 

 E posztgraduális képzést eredményesen befejező pedagógu-

sok a diploma megszerzésekor hatályos, közalkalmazottak jogál-

lásáról szóló törvény alapján jogosultak besorolásra. 

 

BME Pedagógiai Tanszéke 

PSZ Országos Irodája 
 

 

A KÖZOKTATÁSI VEZETŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 

kiegészítve az ÉRDEKVÉDELMI-SZAKSZERVEZETI SPECIÁLIS KOLLÉGIUMMAL 
a pedagógus-munkakörökre előírt továbbképzési kötelezettség, valamint a pedagógus-szakvizsga teljesítésének 

legcélszerűbb, legteljesebb és legkorszerűbb ismereteket nyújtó képzési formája. 

BME PEDAGÓGIAI TANSZÉK - PSZ ORSZÁGOS IRODA TEL.: 322-8464 
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Még egyszer a védőruha-juttatásról 
 

A Pedagógusok Lapja 1999. január 18-i számában a védőruha-védő-

eszközök juttatásával kapcsolatosan megjelent tájékoztatást helyhiány 

miatt rövidítve és sajnos meglehetősen leegyszerűsítve közöltük. Így 

kerülhetett sor arra a félreértésre, hogy az ott megjelent "Védőruha-

jegyzék" a 3/1979. (V. 29.) EüM-rendelet alapján lenne kötelező az 

óvodákban. 

 A közölt "Védőruhajegyzék"-et a Pest megyei munkaügyi felü-

gyelők állították össze, és kérték számon két Pest megyei óvodában. 

A felügyelői jelentésre hivatkozással szakszervezetünk eljárt a fenn-

tartó jegyzőjénél annak érdekében, hogy pótköltségvetési kérelem 

alapján a szükséges költségeket biztosítsák a vizsgált intézmények 

számára. 

 A megjelölt jogszabályt a 65/1999. (XII. 22.) EüM-rendelet 

hatályon kívül helyezte. A rendeletet kihirdették a Magyar Közlöny 

1999. december 22. napján megjelent 119. számában. A módosítás 

2000. augusztus 1-jén lép hatályba, addig a korábbi rendelet szabá-

lyait kell alkalmazni. 

 Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a jogszabályok a munka-

köri ártalmakat határozzák meg, amelyek jelentkezése esetén a szin-

tén ezen jogszabályban előírt védőruhát, védőeszközt a munkáltató-

nak biztosítania kell. 

 A jogszabály helyes értelmezésével minden munkáltatónál ezen 

munkaköri ártalmak figyelembevételével kell megjelölni a munkakö-

röket (pl. óvónő, dajka, karbantartó stb.), és a jogszabályban előírt 

megfelelő védőruhák, védőeszközök jegyzékét el kell készíteni. 
 

 Végül néhány megjegyzés: 
 

 1. A rendelet hatálya kiterjed 

 a) minden munkáltatóra, aki szervezett munkavégzés keretében 

munkavállalót foglalkoztat; 

 b) az így foglalkoztatott munkavállalóra, ideértve a közhasznú 

munka végzésére irányuló foglalkoztatást is. 

 2. A munkavállaló a védőeszköz használatáról érvényesen 

nem mondhat le, a védőeszközt nem viheti el a munkahelyéről, ki-

véve, ha a munkáltató engedélyezte annak elvitelét, amennyiben a 

munkavégzés helye változó, és a munkáltató más módon nem tudja 

biztosítani a védőeszközt a munkavállaló számára. 

 3. Nem minősül védőeszköznek a közönséges munkaruha és az 

olyan egyenruha, illetve formaruha, amelyet nem a munkavállaló 

biztonságának és egészségének védelmére terveztek. 

 4. A védőeszköz személyes használatra szolgál, kihordási ideje 

nincs. Amennyiben a munkavégzés körülményei megkívánják, hogy 

valamely védőeszközt ne csak egy személy, hanem többen is hasz-

náljanak, megfelelő intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, 

hogy az ilyen használat ne jelentsen egészségügyi vagy higiénés 

kockázatot a használók számára. 

 5. A védőeszközt a munkáltató ingyenesen biztosítja, továbbá 

karbantartás, tisztítás, javítás vagy csere útján gondoskodik arról, 

hogy a védőeszköz használható, valamint megfelelő higiénés állapot-

ban legyen. 

 6. A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azok-

nak a kockázatoknak a jellegéről és mértékéről, amelyekkel szemben 

a védőeszköz használata őt megvédi. 

 7. Végül nincs két egyforma intézmény, így nem lehet, de nem 

is lenne szerencsés mindenkire érvényes "Védőruha-, 

védőeszközjegyzéket" készíteni. 

 Javasoljuk szakszervezeti tisztségviselőinknek, tájékozódjanak az 

intézményi védőruha-juttatás rendjéről. Szorgalmazzák a védőruházat 

biztosítását. Akadályozzák meg, hogy védőruha-féleségek munkaru-

haként, költségtérítéssel, kihordási idővel a Munkaruha Szabályzat-

ban jelenjenek meg. 

 Szükség esetén a fenntartónál az érdekegyeztetésben részt vevő 

szakszervezeti tisztségviselőink nyújtsanak segítséget az intézmény-

vezetőknek a védőruha költségvetési fedezetének biztosítása érdekében. 

 

Dr. Selmeciné dr. Csordás Mária jogtanácsos 

 

Figyelemre méltó legfelsőbb bírósági döntések 
 

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a legutóbbi időben szá-

mos olyan eseti döntést hozott, amely az oktatási-nevelési intézmé-

nyekben foglalkoztatottak jogviszonyát érinti. 

 1. A szóban forgó ügyben a bíróság a következő tényállást 

állapította meg: az egyedülálló és két kiskorú gyermekét nevelő pe-

dagógus tanítói munkakörben állt alkalmazásban. 

 A községi önkormányzat képviselő-testülete határozatával össze-

vonta  az  iskola  alsó  tagozatának  1-4.  osztályait  1-3.  és  2-4.  

osztályra,  megszüntette  a  felső  tagozat  iskolaotthonos  csoportját,  

továbbá  az  iskola  dolgozóinak  létszámát  7  pedagógus  és  2  fő  

napközis,  illetve  óraadó  munkakörű  alkalmazottban  határozta  

meg.  Az  igazgató  erre  tekintettel  felmentéssel  megszüntette  a  

pedagógus  közalkalmazotti  jogviszonyát.  A  felmentést  az  1992.  

évi  XXXIII.  törvény  (Kjt.)  30.  §-a  (1) bekezdésének b) pontjára 

alapozta, és az önkormányzat határozatával indokolta. 

 A pedagógus a sikertelen egyeztetést követően kérte a felmentés 

hatályon kívül helyezését és az eredeti munkakörében történő to-

vábbfoglalkoztatását. Arra hivatkozott, hogy felmentési korlátozás 

alatt áll, mert két kiskorú gyermekét egyedül neveli [Kjt. 32. §-ának 

(1) bekezdése]. 

 Az ügy II. fokú jogerős ítélet ellen előterjesztett felülvizsgálati 

kérelem, mint rendkívüli jogorvoslat folytán került a Legfelsőbb 

Bíróság elé. 

 A Legfelsőbb Bíróság ítéletének indokolásában megállapította, 

hogy a perben eljárt bíróságoknak azt kellett megvizsgálniuk, hogy a 

felmentési korlátozás alatt álló pedagógus felmentése megfelelt-e a 

jogszabályi előírásoknak. 

 Kétségtelen, hogy a munkavállaló felmentése idején egyedülálló 

volt, és két 18 éven aluli gyermekét nevelte. Ez a körülmény azt 

jelenti, hogy mindaddig nem menthető fel - még különösen indokolt 

esetben sem - a közalkalmazott, amíg van olyan munkakör a mun-

káltatónál, amelynek ellátására alkalmas, és oda áthelyezhető, feltéve, 

hogy ezt elvállalja. Amennyiben bizonyítottan nincs ilyen munkakör, 

vagy van, de azt a közalkalmazott elutasítja, a jogviszony megszün-

tethető. A különös indok fennállásának megállapításához olyan sú-

lyos ok szükséges, ami a költségvetési szerv munkáltató számára 

tarthatatlanná vagy aránytalanul terhessé tenné a jogviszony fenntar-

tását. A felmentési korlátozásnak, illetve a különös indoknak a fel-

mentés idején kell fennállnia (Legfelsőbb Bíróság MK 10. állásfog-

lalása). A perben az is tisztázódott, hogy a jogviszony megszünteté-

sére különös indokból került sor, minthogy az önkormányzat képvi-

selő-testülete átszervezést és ezzel összefüggésben létszámcsökken-

tést rendelt el. Ez a határozat a munkáltatóra kötelező és végrehaj-

tandó volt. Ennek végrehajtása során került sor a pedagógus jogvi-

szonyának megszüntetésére, aki tanítói oklevéllel és meghatározott 

készségtantárgyak oktatására jogosító végzettséggel rendelkezett. Az 

adott ügyben tehát az dönti el a felülvizsgálati kérelem alaposságát, 

hogy a felmondást megelőzően fel kellett volna-e ajánlani a pedagó-

gusnak a gyes-en lévő álláshelyét, akinek helyettesítését határozott 

idejű és a felmondás idején már megszűnt munkaszerződéssel látta el 

más pedagógus. Ez a munkakör tehát a felmondás időpontjában már 

nem volt betöltve. A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint a 

védettségre tekintettel a munkakört fel kellett volna ajánlani még 

abban az esetben is, hogy bizonytalan volt a helyettesített dol-
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gozó visszatérésének az időpontja vagy szándéka, minthogy a 

felmondás időpontjában ez a munkakör betöltetlen volt. 

 2. A szakszervezeti választott tisztségviselő munkavállaló 

munkaviszonyának felmentéssel történő megszüntetése esetén  a 

szakszervezeti egyetértés meg nem adásának jogszerűsége csak a 

szakszervezet perben állása alapján vizsgálható és bírálható el 

[Mt. 28. § (2) bek.]. 

 A törvény rendelkezése értelmében a szakszervezet választott 

tisztségviselője munkaviszonyának felmentéssel történő meg-

szüntetéséhez a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv előzetes 

egyetértése szükséges [1992. évi XXII. törvény (Mt.) 28. §-ának 

(1) bekezdése]. Ezért az egyetértés meg nem adásának jogszerű-

sége csak a munkáltató által erre irányulóan, a szakszervezet 

perben állásával előterjesztett kereset alapján vizsgálható és 

bírálható el. (A szakszervezeti tisztségviselők munkajogi védel-

mével következő számunkban részletesen foglalkozunk.)  

 3. A bíróság a felmondási védettséget élvező szakszervezeti, 

illetőleg üzemi tanácsi tisztségviselő munkavállaló munkaviszo-

nyának rendes felmondással történő megszüntetéséhez szükséges 

egyetértést a munkáltató kérelmére pótolhatja, de csak akkor, ha 

annak feltételei egyébként fennállnak [Mt. 28. § (1) bek.], azaz a 

munkáltatónak, a felettes szakszervezeti szerv vagy a Közalkal-

mazotti Tanács ellen kell keresetet benyújtania. 

 4. A munkavállaló köteles a munkaviszonya fennállása alatt 

a munkáltatójával, a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezetőkkel 

és a munkatársaival a jóhiszeműség és a tisztesség általános elve 

szem előtt tartásával együttműködni [Mt. 3. § (3) bek., 103. § (1) 

bek. c) pont]. 

 5. A közalkalmazottat érintő fegyelmi eljárás megindítására 

nyitva álló határidő megtartása szempontjából azt kell vizsgálni, 

hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója mikor intézkedett a vizs-

gálóbiztos kijelöléséről. Ha ez a fegyelmi vétség elkövetéséről 

való tudomásszerzéstől számított egy hónapon belül megtörtént, 

az eljárás megindítására vonatkozó határidő nem sérül, noha a 

vizsgálóbiztos az értesítést a határidő eltelte után kapja meg 

[1992. évi XXXIII. tv. (Kjt. 46. § (3) bek., 47. § (1) bek.].  

 A döntés ismerete rendkívüli jelentőségű, ha figyelembe 

vesszük, hogy a fegyelmi eljárás megindítására a Kjt.-ben meg-

határozott határidők jogvesztőek. 

 6. A felmondás annak közlésével hatályosul, amelyet a mun-

káltató egyoldalúan, a munkavállaló hozzájárulása nélkül nem 

vonhat vissza [Mt. 6. § (4) bek.]. 

 A joghatályosan közölt felmondást követő további felmondások 

már jogellenesek, és az első felmondás jogellenessége miatt a munka-

vállalót a törvény szerinti juttatások megilletik. (Kjt. 34. §). 

 Sajnos igen gyakori, hogy a jogviszonyt megszüntető fel-

mentő határozatok nem tartalmaznak indokolást, vagy az indo-

kolás nem valós, vagy nem eredményezi okszerűen az adott köz-

alkalmazott jogviszonyának megszüntetését. 

 Az ilyen határozatok jogellenesek, azt visszavonni, utóbb 

megindokolni a hatályos közlést követően már csak a munkavál-

laló hozzájárulásával lehet.  Dr. S. dr. Cs. M. 
 

 

Kérdés-válasz 
 

Hosszabb ideje iskolatitkár munkakört tölt be. A besoro-

lását tartalmazó iratokban munkaköreként "munkatárs" 

munkakör van megjelölve. Kérdése, hogy az ellátott mun-

kaköre alapján, kötelezően jár-e részére a közalkalma-

zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 

39. § (3) bekezdésével és 71. §-ával megállapított mun-

katársi cím és az ehhez kapcsolódó címpótlék? 

 
A válasz: sajnos, nem. A kérdésnek azonban van jogszabályi 

alapja, mert a Kjt. közoktatási oktatási intézményekben történő 

végrehajtásának szabályait tartalmazó 138/1992. (X. 8.) korm. 

rendelet (Vhr.) mellékletének I-es számú táblázata, 1997. február 

1-ig az egyéb munkakörök között, félreérthetően nevesítette a 

"munkatárs" munkakört is. A táblázat szöveges magyarázata 

pedig, amely jelenleg is hatályban van, ma is tartalmazza a 

"munkatárs" munkakört. A szöveges magyarázat 3. pontja alap-

ján, "munkatárs munkakörbe kell besorolni az érdemi döntés-

előkészítő feladatot ellátó közalkalmazottat, a szakmai 

döntéselőkészítést végző közalkalmazottat, pl. a számítógépes 

gépi adatfeldolgozó berendezésekkel dolgozót, a rendszerszerve-

zőt, a folyamatszervezőt, az ügyvitelszervezőt, a programszerve-

zőt, az iskolatitkárt, az ügyviteli gépkezelőt." 

 A félreérthetőség alapja az, hogy míg a Kjt. 39. § (3) be-

kezdése és a 71. §-a a "munkatárs" fogalmat csak "címként", 

azaz a munkáltató egyedi döntésével adható, a közalkalmazott 

tartósan magas színvonalú munkavégzésének vagy kiemelkedő 

munkateljesítményének elismerését szolgáló, pozitív értelmű 

megkülönböztető megjelölésként használja és teszi alkalmazha-

tóvá, addig a Vhr. mellékletének táblázata az 1997. február 1 -

jén hatályba lépett módosításáig "munkakörként" jelölte meg. 

A 3/1997. (I. 15.) korm. rendelet 11. §-a részben megszüntette 

a szabályozás ellentmondását, amikor a közoktatási intézmé-

nyekben ellátható egyéb munkakörök közül a tábláza tból töröl-

te a "munkatárs" munkakört, és önálló munkakörként nevesítet-

te az "iskolatitkár" munkakört. Sajnos azonban, a táblázat 

szöveges magyarázatát e módosítás nem érintette, így a félre-

érthetőség, ha kisebb mértékben is, de fennmaradt. Jelenleg a 

"munkatárs" fogalom munkakört és címet jelöl egyben. E sza-

bályozási ellentét érthetően felébresztette a "munkatárs" mun-

kakört ellátókban (pl. az iskolatitkárokban) a "munkatársi" cím 

és az ezzel szükségszerűen együttjáró címpótlék iránti igényt. 

Ez azonban, álláspontom szerint, a jogszabály pontatlanságán 

alapuló félreértés. Természetesen az "iskolatitkár" munkakört 

ellátó személyt, munkáltatója munkatársi címben és az ehhez 

kötelezően kapcsolódó címpótlékban is részesítheti. A "munka-

társi" cím azonban nem jár együtt automatikusan az ellátott 

"munkatárs" munkakörrel, azaz a munkajogban meghonosodott 

szóhasználattal élve, a "munkatársi" cím és címpótlék az "adha-

tó" körbe tartozik. 

 

Dr. Németh Zoltán ügyvéd 
(A PSZ Heves Megyei Jogsegélyszolgálata) 

 
 

Az oktatási ágazat nyugdíjpénztára az 

MKB NYUGDÍJPÉNZTÁR PEDAGÓGUS TAGOZATA  

Használd ki az önkéntes kiegészítő nyugdíjbiztosítás előnyeit, 

az MKB Nyugdíjpénztár által biztosított lehetőségeket. 
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Változások a társadalombiztosítás területén 2000-ben 
 

A Magyar Közlöny 1999. évi 101. számában jelent meg az adók-

ra, a járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó 

egyes törvények módosításáról rendelkező 1999. évi XCIX. tör-

vény. 

 E törvény módosította és kiegészítette a társadalombiztosítás 

ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szol-

gáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényt (további-

akban: Tbj.), az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi 

LXVI. törvényt (továbbiakban: Eho.) és a magánnyugdíjról és 

magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvényt 

(továbbiakban: Mpt.). 

 A Tbj. törvény végrehajtásáról rendelkező 195/1997. (XI. 5.) 

korm. rendeletet a 202/1999. (XII. 26.) korm. rendelet módosí-

totta, amelyet a Magyar Közlöny 1999. évi 123. számában hir-

dettek ki. 

 A 2000. január 1-jétől bekövetkezett változások közül első-

sorban azokról adunk tájékoztatást, amelyek a közalkalmazottakat 

is érintik. 

 1. 2000. január 1-től teljes integráció valósul meg, megszűn-

nek a járulékigazgatóságok. A járulékbeszedéssel, -ellenőrzéssel, 

végrehajtással kapcsolatos feladatokat az APEH megyei (fővá-

rosi) igazgatóságai látják el az Art. 45. §-ában meghatározott 

hatásköri szabályoknak megfelelően. 

 Ettől az időponttól a járulékok elszámolási rendje az adók 

elszámolási rendjével azonosan alakul. Megszűnik a járulékkal 

kapcsolatos eltérő jogorvoslati rendszer, az utólagos járulékkö-

telezettség megállapításáról fizetési meghagyás helyett határozat 

kerül kiadásra, az I. fokú határozat ellen fellebbezés benyújtásá-

nak van helye, és csak a jogerős I. fokú, illetve II. fokú határozat 

támadható meg a bíróság előtt. 

 Az 1999. évi XCIC. törvény 126. §-a módosította a társada-

lombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás 

szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. tör-

vényt, amelynek 1. §-a (3) bekezdése az alábbiak szerint ala-

kult: 

 "(3) A pénzügyminiszter terjeszti a kormány elé a járulékfize-

téssel kapcsolatos törvényjavaslatokat és azok végrehajtási ren-

deleteit. Az egészségügyi miniszter a pénzügyminiszterrel együ t-

tesen terjeszti a kormány elé az egészségbiztosítási ellátásokkal 

kapcsolatos törvényjavaslatokat és azok végrehajtási rendeleteit. 

A szociális és családügyi miniszter a pénzügyminiszterrel együt-

tesen terjeszti a kormány elé a társadalombiztosítási nyugellátá-

sokkal kapcsolatos törvényjavaslatokat és azok végrehajtási ren-

deleteit, valamint részt vesz a társadalombiztosítást érintő egyéb 

jogszabályok előkészítésében." 

 2. Tbj. módosítása és kiegészítése 

 a) A gyermekgondozási díj újbóli bevezetése miatt a foglal-

koztató fogalmát ki kellett egészíteni. A díjat folyósító szerv is 

foglalkoztató: így az egészségbiztosítási pénztár (kirendeltség), 

társadalombiztosítási kifizető helyet működtető munkáltató ese-

tén a munkáltató. 

 b) A pályakezdők fogalma módosult 2000. január 1-jétől. 

 Tagságra kötelezett (pályakezdő): az a természetes személy, 

aki első ízben 1998. június  30-át követően létesít biztosítási 

kötelezettséggel járó jogviszonyt (Tbj. 5. §), és ebben az idő-

pontban még nem töltötte be 42. életévét azzal, hogy a Munka 

törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 72. § (4)* be-

kezdése szerinti munkaviszony létesítése esetén az érintett el-

döntheti, hogy pályakezdőnek minősüljön-e. Az előzőektől elté-

rően pályakezdőnek minősül az is, aki oktatási intézmény (ez 

alsó-, közép- és felsőfokú egyaránt lehet) nappali tagozatán - 

iskolarendszerű képzés keretében - folytatott legutolsó tanulmá-

nyai megszűnését követően első ízben létesít biztosítási kötele-

zettséggel járó jogviszonyt, és ebben az időpontban még nem 

töltötte be a 42. életévét. 

 A   módosítás   lehetővé  teszi,  hogy  a  magánnyugdíjpénz-

tári kötelező tagság létrejötte tekintetében pályakezdőnek minő-

süljön az is, aki legutolsó tanulmányai megszűnését követően 

első ízben biztosítást megalapozó jogviszonyt létesít. Amennyi-

ben valaki azért nem minősülhetett pályakezdőnek, mert iskolai 

tanulmányai alatt vagy azt megelőzően már állt biztosítási jogvi-

szonyban, az a rendelkezés alapján pályakezdő lesz, ha tanulmá-

nyai végleges befejezése után első ízben biztosítást megalapozó 

jogviszonyt létesít. A tagság kötelező lesz, feltéve, hogy az emlí-

tett személy korábban önként még nem lépett be a tőkefedezeti 

nyugdíjbiztosítás rendszerébe. 

 c) A Tbj. 4. §-a kiegészült az eltartott hozzátartozó fogalmával:  

 "s) Eltartott hozzátartozó: aki az eltartóval közös háztartás-

ban él." 

 A Tbj. fogalmai között az eltartott hozzátartozó fogalmának 

szerepeltetésére azért van szükség, mert a Tbj.-nek vannak olyan 

rendelkezései, amelyek az eltartott hozzátartozóra vagy vele 

összefüggésben tartalmaznak előírásokat. 

 d) Hatályát vesztette a Tbj. 7. §-ának (2) bekezdése, amely-

nek az a következménye, hogy az 1999. december 31-ét követően 

kifizetett végkielégítéssel biztosítási időt nem lehet szerezni. 

Abban az esetben, ha a végkielégítés kifizetése még 1999. dec-

ember 31. napjáig megtörtént, a régi rendelkezést kell alkal-

mazni. 

 e) A biztosítás időtartamát a gyermekgondozási díj 2000. 

január 1-jétől történő bevezetésével ki kellett terjeszteni a gyer-

mekgondozási díj folyósításának időtartamára is. [Tbj. 9. § (3) 

bekezdés a) pont.] 

 f) A Tbj. 14. §-a (2) bekezdésében szereplő egészségbiztosí-

tási ellátások köre bővült a gyermekgondozási díjjal, amely pénz-

beli ellátás, az anyasági ellátások körébe sorolható.  

 g) A Tbj. 18. §-a a korábbiakhoz képest teljes körűen és 

tételesen meghatározza az ellátások fedezetére fizetendő járulé-

kokat, hozzájárulásokat és a tagdíjat. Új, hogy a szolgálati nyug-

díjak, valamint szolgálati rokkantsági nyugdíjak járulékkal nem 

fedezett többletköltségeit a központi költségvetés megfizeti a 

Nyugdíjbiztosítási Alapnak. 

 h) A Tbj. 19. §-a a járulékok mértékéről rendelkezik. 

 - A foglalkoztató (a munkáltató) továbbra is 33% társada-

lombiztosítási járulék fizetésére kötelezett, amelyből 22% nyug-

díjbiztosítási járulék és 11% egészségbiztosítási járulék. 

 - A biztosított egyéni járulékfizetési kötelezettsége sem 

változott, azaz 11%. Ebből 3% az egészségbiztosítási járulék és 

8% a nyugdíjjárulék, ha a biztosított nem magán-nyugdíjpénztári 

tag. A magán-nyugdíjpénztári tag biztosított 2% nyugdíjjárulék 

és 6% magán-nyugdíjpénztári tagdíj fizetésére kötelezett. Nem 

változott az a szabály, hogy a foglalkoztató vagy a biztosított a 

tagdíjat a tagdíjalap 10%-ig kiegészítheti. Ha a biztosított egé-

szíti ki saját tagdíját, akkor a korábbi 50% helyett már csak 30%-

os adókedvezmény illeti meg. 

 - A kiegészítő tevékenységet folytató személy járulékfize-

tési kötelezettsége sem változott, továbbra is 5%-os mértékű 

baleseti járulék fizetésére kötelezett. 

 - A foglalkoztató változatlanul továbbra is köteles a táp-

pénzkiadások egyharmadát hozzájárulás címen megfizetni.  

 - A Tbj. 19. §-a kiegészült (6) bekezdéssel, mert a jogal-

kotó az egészségbiztosítási járulék mértékét a többi járulék mér-

tékével együtt egy paragrafusban rendezte. 
 

 

* Mt. 72. § (4): "Munkaviszonyt létesíthet - az (1) bekezdéstől eltérően - 

a tizenötödik életévét betöltött, általános iskolában, szakiskolában, 

középiskolában nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat 

folytató tanuló az iskolai szünet alatt. A tizenhat éven aluli fiatalkorú 

munkaviszony létesítéséhez szükséges a törvényes képviselőjének a 

hozzájárulása is." 
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 A (6) bekezdés szerint az a személy, aki a személyi igazo l-

vánnyal rendelkezik vagy azzal jogszabály alapján rendelkeznie 

kellene, és aki a Tbj. szerint biztosítottnak vagy ilyen biztosított 

eltartott hozzátartozójának nem minősül és egészségügyi szolgál-

tatásra sem jogosult, 11%-os egészségbiztosítási járulékot fizet. 

 - Járulékalapot továbbra is a biztosított részére a biztosítási 

kötelezettséggel járó jogviszony alapján adott juttatás képezi. 

Biztosítás hiányában tehát a járulékfizetési kötelezettséget sem 

lehet megállapítani. A biztosításnál ugyanazokat a szabályokat 

kell alapul venni, mint eddig. Új a rendelkezésben, hogy a társa-

dalombiztosítási járulékot a biztosítási kötelezettséggel járó 

jogviszony megszűnését követően kifizetett (elszámolt) járulék-

alapot képező jövedelem után is meg kell fizetni. Pl. a foglal-

koztató fizetési nehézségekkel küzd, és a munkaviszony megszű-

néséig a dolgozó végkielégítését nem fizeti ki, arra viszont ké-

sőbb, a munkaviszony megszűnését követően sor kerül, a járulé-

kot meg kell fizetni. 

 - Ha saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott személy szünetel-

teti nyugdíja folyósítását és biztosítási kötelezettséggel járó jog-

viszonyt létesít, akkor 3% egészségbiztosítási járulékot köteles 

fizetni. 

 - A nyugdíjjárulékot (tagdíjat) a gyermekgondozási díj után 

is meg kell fizetni. A foglalkoztatói nyugdíjbiztosítási járulékot a 

GYES-en kívül a GYED és gyermeknevelési támogatás után is a 

központi költségvetés fizeti. 

 Új, hogy a sorkatonai (polgári) szolgálatot teljesítő hadköte-

les nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékát, valamint 

nyugdíjjárulékát a tárgyhónapot megelőző hónap első napján 

érvényes minimálbér alapulvételével a központi költségvetés 

fizeti. (Tbj. 26. §) 

 i) A foglalkoztató (a munkáltató) foglalkoztatottjai minden 

kifizetett járulékalapot képező jövedelmei után 33% társadalom-

biztosítási járulékot köteles fizetni. 

 A foglalkoztatott (a munkavállaló) által fizetett egészségbiz-

tosítási és nyugdíjjárulék, illetőleg a tagdíj fizetésének - szemben 

a társadalombiztosítási járulékkal - van felső határa. 

 Az egyéni járulékfizetési felső határ naptári napi összegét 

évente a Magyar Köztársaság költségvetéséról szóló törvény 

állapítja meg. 2000-ben ez az összeg napi 5.520 Ft, ami naptári 

évre számítva 5.520 Ft x 366 = 2.020.320 Ft.  

 Az előzőekben meghatározott járulékfizetési felső határt 

évente január 1-től, év közben kezdődő jogviszony esetében a 

biztosítással járó jogviszony kezdete napjától az adott év decem-

ber 31. napjáig kell számítani. 

 j) A Tbj. 50. § módosításával a Tbj. rendelkezését össz-

hangba hozták az Art. rendelkezéseivel, azzal, hogy a járulék-

igazgatási feladatokat az APEH végzi. 

 "50. § A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifi-

zetett (juttatott), járulékalapot képező jövedelme alapján köteles 

a járulékok összegét megállapítani, a biztosítottat terhelő járulé-

kot levonni, és a tárgyhavi járulékot az Art.-ban (1-2. sz. mellék-

let) meghatározottak szerint az állami adóhatóságnak bevallani és 

megfizetni. A foglalkoztató - a tárgyhavi jövedelem kifizetésével 

egyidejűleg - a biztosítottat írásban tájékoztatja az általa fizetett 

társadalombiztosítási járulékról, baleseti járulékról, a biztosított 

jövedelméből levont napidíj- és egészségbiztosítási járulékról, 

valamint a tagdíj összegéről." 

 k) A magán-nyugdíjpénztári tagdíj elszámolása nem tartozik 

az APEH hatáskörébe. A tagdíjat továbbra is a magán-nyugdíj-

pénztárhoz kell bevallani és befizetni. A Tbj. 51. §-a ennek rész-

letes szabályait tartalmazza azokkal a speciális rendelkezésekkel, 

pl. kiegyenlítési sorrend, felelősségi szabályok, arányos megosz-

lás stb., amelyek a járulékokra vonatkozóan az Art.-ban és egyéb 

jogszabályokban megtalálhatók, viszont a tagdíjra nem alkalmaz-

hatók. 

 3. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról 

szóló 1997. évi LXXXII. törvényben és azt érintő egyéb tör-

vényben bekövetkezett változásokról 

 Az Mpt. 3. §-ának (1) bekezdésében megfogalmazott pálya-

kezdő fogalmat a kiegészítéssel a Tbj. 4. §-ában szereplő tagságra 

kötelezett pályakezdő fogalmához igazította a jogszabályalkotó. 

 Az Mpt. 29. §-ának (2) bekezdése b) ponttal kiegészül, amely 

szerint a pénztártagnak a felhalmozási időszakban bekövetkezett 

halálakor az egyéni számlán ráeső részt a kedvezményezett "b) a 

Tny. szerinti hozzátartozói nyugellátás megállapítása esetén 

átutaltatja a Nyugdíjbiztosítási Alap részére." Így lehetőség lesz 

magasabb összegű hozzátartozói nyugellátás megállapítására. 

 Ezt figyelembe véve a paragrafus (5) bekezdéssel is kiegé-

szült, amely szerint az előzőekben említett átutalási kötelezet t-

ségről a magán-nyugdíjpénztár a hozzátartozói nyugellátást meg-

állapító határozat kézhezvételét követő 30 napon belül köteles 

gondoskodni. 

 Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) szerint az adóható-

ság jogosult ellenőrizni a tagdíjak elszámolásának rendjét, köte-

les intézkedni a be nem fizetett tagdíjak behajtására. A Tbj. vég-

rehajtási rendelete 21. §-a az ellenőrzési és a behajtási eljárások-

ban rendezi az illetékes adóhatóság és a magánnyugdíjpénztár 

kapcsolatát, az e kapcsolatból eredő kötelezettségeket. 

 Új szabály, amely szerint a tagdíjjal összefüggésben felszámí-

tott késedelmi pótlékot, önellenőrzési pótlékot és bírságot a ma-

gánnyugdíjpénztárhoz elkülönítetten vezetett számlára köteles 

befizetni a foglalkoztató [Tbj. 56. § (3) bekezdés].  

 4. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. 

törvény (Eho.) módosítása 

 A 2000. január 1-jétől életbe lépő gyed összegére, illetve 

folyósításának időtartamára is meg kell adni a fizetés alóli men-

tességet a százalékos mértékű és a tételes egészségügyi hozzájá-

rulás esetében [Eho. 5. § (1) bekezdés a) pont].  

 A tételes egészségügyi hozzájárulás összege havi 3.600 (napi 

120) Ft összegről havi 3.900 (napi 130) Ft összegre emelkedett 

[Eho. 9. § (1) bekezdése]. 

 Az Eho. eljárási szabályai kiegészültek a kamatkedvezmény-

ből származó jövedelem után fizetendő egészségügyi hozzájáru-

lás elszámolásának rendjére vonatkozó szabályokkal. 
 

 Horváth Erzsébet tb-szakértő 

 

 
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, fe-

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

egyes díjtételt 25 százalékos áfa terhel. 
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TANÁRNŐ, RENDŐRÖK, TANULSÁGOK 
 

A rendőrség közleménye szerint hivatalos személy elleni erőszak miatt följelentik Bőszné Mohácsi Klárát, a rákospalotai Károly Ró-

bert Általános Iskola és Kereskedelmi Szakközépiskola tanárát. Dézsi Mihálynak, a BRFK szóvivőjének a sajtónak adott nyilatkozata 

szerint az iskola pedagógusainak hozzáállása önmagában is megkérdőjelezi alkalmasságukat a fiatalok nevelésére. (Úgy ítélte meg, 

hogy rendőrök jogszerűen cselekedtek s az ő alkalmasságukhoz nem fér kétség, és szívesen adnak "rendőrségi órákat".) 

 Lapunk a napi sajtóban megjelent híradások és az érintettek véleménye alapján röviden ismerteti a nem mindennapi esetet, és 

bizonyos tanulságokat is összefoglalunk. Végül közreadjuk a PSZ Országos Vezetőségének közleményét, azzal, hogy minden lehet-

séges segítséget megadunk. Objektivitásra törekszünk, ám nem rejthetjük  el indulatainkat, nem tagadhatjuk meg pedagógus-

mivoltunkat. 

 
A "polgárbarát" rendőrök akciója 2000. január 26-án 8,30-tól 

kezdődött. Az intézmény igazgatójának telefonáltak, hogy adja 

meg az iskola büfésnőjének, illetve kislányának adatait. Az igaz-

gató, miután megtagadta, hogy telefonon keresztül ilyesmiről 

tárgyaljon, beszélgetésre invitálta a rendőröket. Hamarosan meg 

is jelent két, öltözetük és ápoltságuk alapján "csavargónak" lát-

szó személy. Az egyik kék, a másik fekete sísapkában. (A harma-

dik személy a kapuban strázsált.) Bemutatkozásuk, stílusuk meg-

jelenésükhöz illett. Az intézmény vezetői ennek ellenére együtt-

működtek a civilruhás rendőrökkel, s adatokat is szolgáltattak. A 

nyomozók az iskola büfésnőjét keresték, ám ő közben eltűnt. Ezt 

követően jutottak el az osztályfőnökhoz, hogy adja ki a keresett 

személy kislányát, aki az ő osztályába jár. Titokban rá kellett 

volna mutatnia a lányra, hogy a nyomozók követhessék a gyere-

ket. A tanárnő nem volt hajlandó a fenyegetés keretében előadott 

kérést teljesíteni. Így a tanítás után eltávozó gyerekeket igazol-

tatták a rendőrök. A tanárnő arra hívta fel a tanulók figyelmét, 

hogy mindenki köteles igazolni magát a rendőr felszólítására, de 

mondaniuk semmit nem kell. Folyt-folyt az igazoltatás, amíg az 

egyik lányban igazoltatás nélkül is felismerni vélték a keresett 

személy gyerekét. Elkapták, és az út túloldalán álló, rendőrségi 

jelzés nélküli kocsiba próbálták becibálni. Ekkor történt a jogsér-

tő eset, a rendőrség elleni "terrortámadás". A kislány osztályfő-

nöke, Mohácsi tanárnő kiszaladt az iskolából, hogy védje tanít-

ványát. A civilruhás rendőrök meglökték, és ekkor lendült a 

tanárnő keze, csattant a pofon, a látlelet szerint 8 napon túl 

gyógyuló sérülést okozva. 

 Így történt tehát a hivatalos személy elleni erőszak. De mi 

következett ezután? A nyomozók önvédelmi felkészültségüket 

alkalmazva hátracsavarták a tanárnő karját, miközben könnygáz-

sprayt fújtak az arcába, s megbilincselték. Majd kilökték az útra, 

közben azt kiabálták, hogy az alvilágot támogatja. A diákok 

megdermedtek, a lányok sírtak, egyikük az igazgatóért szaladt, 

aki azonnal hívta a kerületi rendőrkapitányságot, hogy védelmet 

kérjen a "rendőrökkel" szemben! Közben kiszaladt az osztályfő-

nök-helyettes tanárnő is, és igyekezett az úttesten fekvő kolléga-

nőjét felsegíteni és kabátot teríteni rá. Ebben megakadályozták, 

ujját kicsavarták. A mentőket is hívták, akik a tanárnőt a közben 

megérkező járőrkocsi "védelmében" elsősegélynyújtásban része-

sítették. Ezt követően a kerületi rendőrkapitányságon kihallgat-

ták a tanárnőt és a civilruhás rendőröket is. Jegyzőkönyvet nem 

vettek fel. Azzal búcsúztak tőle, hogy ha nem tesz lépéseket, 

akkor ők sem. Lépések mégis történtek: a rendőrség hivatalos 

személy elleni erőszak miatt feljelentette Bőszné Mohácsi Klára 

tanárnőt. Az iskola igazgatója pedig az ügyészséghez fordult.  

 Felháborodásunkat talán Megyesi Gusztávnak, a Népszava 

február 2-i számában írott sorai fejezik ki a legmarkánsabban: 

"(...) mekkora rendőrségi bunkóság és gyávaság kell ahhoz, hogy 

egy  nőt,  s  ezt  még  egyszer  ideírom,  egy  negyven  év  körüli, 

védtelen nőt két fiatal, lőgyakorlaton és önvédelmi kiképzésen 

átesett, ereje teljében lévő férfiember lefújjon, megbilincseljen, 

lekurvázzon, majd átrugdaljon az utca túlsó oldalára, de főleg, 

hogy egy háborús rokkant érzékenységével még ők vetessenek 

látleletet ötven percen belül gyógyuló, tenyeres pofon okozta 

sérülésről." 

 Tanulságok pedig bőven akadnak. Mindenekelőtt a BRFK 

szóvivőjének az iskola pedagógusainak alkalmasságát minősítő 

megjegyzésére reagálva leszögezhetjük: mi, pedagógusok szíve-

sen adunk leckét a rendőrség rászoruló munkatársainak a kap-

csolatteremtés, a viselkedés, az adekvát reagálás témakörében. 

Irányadó értékelésnek tekintjük egy magát megnevezni nem 

akaró, nyugállományú rendőr alezredes véleményét: 

 1. A civilruhás rendőröknek egyenruhás rendőrrel kellett 

volna a helyszínre érkezni. (Különösen ha öltözetük, megjelené-

sük alapján nem tűnnek hivatalos "közegnek".) 

 2. A telefonon történő rendőrségi bejelentkezést valamilyen 

módon le kell informálni. (Milyen egység, milyen beosztású 

személyek, felettes szerv, visszahívás lehetőségére rákérdezni. 

Telefonon egyébként sem szerencsés információt adni.)  

 3. Az intézmény vezetőjének megítélésére tartozik, hogy 

milyen információt ad ki. Köztörvényes esetben nyilván min-

denki segítőkészen működik közre. Titkosszolgálati módszerek 

alkalmazása esetén a rendőrség behívatja és tájékoztatja az in-

tézmény felelős vezetőjét. 

 4. Tizennyolc éven aluli kihallgatásánál a gyermeket felügyelő 

felnőttnek jelen kell lennie. Ez iskolában csak a pedagógus lehet. 

 5. A rendőrségi igazolvány legfőbb adata egy számsor, 

amelynek egyeznie kell az igazolvány részeként bemutatott rend-

őrségi pajzs számaival. Ennek leolvasásához kellő időt kell biz-

tosítani. 

Á. A. 
 

Tiltakozunk és védelmet kérünk... 
 

A Pedagógusok Szakszervezete tiltakozását fejezi ki a  2000. 

január 26-án, csütörtökön történt és a fővárosi Károly Róbert  

Általános Iskola és Szakközépiskola egyik tanárnőjét érintő 

rendőri intézkedés ellen. 

 A diákja védelmében fellépő pedagógussal szemben eljáró 

ké-szenléti rendőrség tagjai az események során sajnálatos mó-

don, csak meglehetősen durva eszközök bevetésével vélték meg-

oldhatónak a helyzetet. Eközben nem vették figyelembe a Kt. 16. 

§ (3) be-kezdését, mely szerint "a pedagógus az óvodai nevelő 

munka, il-letve az iskolai és kollégiumi nevelő és oktató munka 

keretében végzett tevékenységével kapcsolatban a büntetőjogi 

védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy", s a tanárnő 

mint ilyen védte tanulóját. 

 Vélhetően a helyzet kialakulásában az egymásnak ellent-

mondó jogi szabályoknak és annak a ténynek is szerepe volt, 

hogy az eljáró rendőr nem tudta magát meggyőző módon és 

egyértelműen igazolni. 

 A Pedagógusok Szakszervezete rendkívül fontosnak tartja, 

hogy az iskolák és a tanárok az egyre jobban kriminalizálódó 

hétköznapok eseményeitől mentesen végezhessék munkájukat. 

Budapest, 2000. január 31. 
 

Pedagógusok Szakszervezete Országos Vezetősége 
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A tisztségviselők figyelmébe! 
 

A Pedagógusok Lapja a szakszervezeti tagság egészének 

rendszeres tájékoztatását szolgálja. 

Ezért kérjük tisztségviselőinket, hogy az egyes számokat 

minél szélesebb körben tegyék hozzáférhetővé. Ez egy-

aránt érdeke mozgalmunknak és tagjainknak. 

 
A közösségi munkáért 

 

A PSZ Országos Vezetősége Szabados Rudolfnak, a PSZ Miskolc 

Városi Középiskolai Szervezete titkárának az Eötvös József-

emlékérem arany fokozatát adományozta. 

 Molnár  Imrénének, a Technikai és Adminisztratív dolgozók 

Tagozata elnökének, minthogy betegsége miatt nem tudott székhá-

zunkban megjelenni, lakhelyén, Bonyhádon adta át Borbáth Gábor az 

emlékérem bronz fokozatát. 
 

 

Előzetes egy konferenciáról 
 

A közoktatási feladatok ellátása és koordinálása megyei és körzeti 

szinten címmel országos konferenciára kerül sor március 1. és 3. közt 

Tiszaújvárosban. Az újszerű, gazdag programot ígérő tanácskozást a 

Közoktatásellátási Körzet Igazgatói Munkaközössége és az Oktatási, 

Közművelődési és Sport Iroda szervezi az Oktatási Minisztérium, a 

megye és a városi önkormányzat támogatásával. A rendezvényre 

szívesen várnak minden olyan érdeklődőt, közoktatási vezetőt, ön-

kormányzati tisztviselőt, igazgatói munkaközösség-vezetőt, akit e 

témakör és a szervezők tapasztalatai érdekelnek. A plenáris és szek-

cióülések előadói közt minisztériumi, megyei és helyi tisztségviselők, 

szakemberek egyaránt megtalálhatók. 

 A rendezők elsőrangú szállást és étkezést biztosítanak. A terve-

zett létszám maximum 120 résztvevő. A jelentkezéseket a beérkezés 

sorrendjében fogadják el. 

 Jelentkezési cím: Bali István igazgató, a PSZ tiszaújvárosi városi 

titkára, 3580 Tiszaújváros, Munkácsy u. 18. (Lorántffy Általános 

Iskola). Tel/fax: 49/341-054. Határidő: 2000. II. 20. 
 

 

A tankönyvekről - interneten 
 

A Tankönyvesek Országos Szövetsége megjelenteti az interneten 

"felhasználóbarát" iskolai (tan)könyvlistájának I. kötetét azzal a 

szándékkal, hogy segítse a pedagógusok eligazodását a burjánzó 

tankönyvvilágban. A lista minden szükséges tájékoztatást közöl 

(könyvészeti adatok, jóváhagyott tankönyv vagy segédlet stb.). Az I. 

számú segítő lista egyelőre a széles körben keresett közismereti 

tankönyveket és segédleteket öleli fel. A Tanosz kéri a pedagógiai 

intézmények közreműködését is az összeállítás ajánlásában, kiprinte-

lésében. 

 Internet: http://www.extra.hu/tankonyves/ 

 E-mail: tanosz@drotposta.hu 
 

 

HIRDETÉS 
 

Várjuk azoknak a tanártársaknak, iskolaigazgatóknak a segítségét, 

akik diákjaik körében megszervezik az iskolánk által korrekt mó-

don, elérhető áron biztosított felkészítő munka igénybevételét a 

járművezetői jogosítványhoz való jutáshoz. 

ÉRI+ÉRI Autósiskola. 

A jelentkezést a 277-3019 telefonszámon Kránicz István várja. 
 

DINO STUDIÓ SZOLGÁLTATÓ KFT. személyszállítást, 6-tól 52 

főig, 2 kicsi és 1 nagybusszal belföldre bárhová (kisbuszokkal külföld-

re is), asztalos- és kertépítő munkákat vállal, alacsony téli árakon. 

Fax: 240-9630, tel.: 06/30/931-6384. 

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. 
 

  Dr. Simon Zuzsa 

  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. 

A munkáltatói elszámolás esetén, a borítékot a hátsó oldalon, ragasz-

tott felületére átnyúlóan saját kezűleg alá kell írni. 
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Hárman a fényes névsorból 
 

A magyar kultúra napjának (január 22.) alkalmából a Néprajzi Múzeum aulájában rendezett 

ünnepségen ismét számos pedagógus vehette át az oktatási miniszter adományozta különféle 

kitüntetéseket: 15-en Szent-Györgyi Albert-díjat, 20-an Apáczai Csere János-díjat, 7-en 

Brunszvik Teréz-díjat, 5-en Kiss Árpád-díjat, 15-en Németh László-díjat, 10-en Karácsony 

Sándor-díjat és 5-en Éltes Mátyás-díjat kaptak. 

 Mindannyiuknak gratulálunk, és a népes gárdából - valamennyiük képviseletében - 

három kollégát emelünk ki, akik nemcsak az oktatás-nevelés terén jeleskedtek, hanem a 

szakszervezeti munkából is kivették részüket. 
 

KONTRA ISTVÁN 
 

Apáczai Csere János-díjban részesült. Végre - örvendezünk mindannyian, akik 79 évnyi 

életútját ismerjük. Az ének-zenetanári diploma birtokában tanított iskolában, dolgozott a 

Tankönyv- és a Zeneműkiadóban, éveken át tevékenykedett tanszékvezető docensként az 

OPI-ban, tanulmányokat, könyveket írt, munkatársa volt szakszervezetünk kulturális osztá-

lyának, a mozgalom égisze alatt működő énekkarokat gondozva fáradhatatlan lelkesedéssel, 

és immár évek óta s ma is szerkeszti az Ének-Zene módszertani folyóiratot, ellátja a Peda-

góguskórusok Országos Társaságának főtitkári teendőit, továbbá az OKSZI (Országos 

Közoktatási Szolgáltató Iroda) aktív országos szakértője. 
 

DR. VAJDÁNÉ ZAJK TAMARA 
 

ugyancsak Apáczai Csere János-díjjal büszkélkedhet. A fővárosi Pesti Barnabás Élelmi-

szeripari Szakközépiskola, Szakmunkásképző és Gimnázium igazgatójaként kitűnő szakér-

telemmel és rátermettséggel vezeti ezt az országos hírű, összetett feladatokat vállaló korsze-

rű intézményt. Emellett arra is futja lelkesedéséből, hogy konzulensként részt vegyen a 

BME pedagógiai tanszéke és a PSZ által közösen szervezett Közoktatási Vezető Szakirányú 

Továbbképzés érdekvédelmi-szakszervezeti speciális kollégiumának munkájában. 

 

DR. SZAPPANOS ALBERT 
 

a rangos Németh László-díjat vitte haza Kecskemétre, ahol a Zrínyi Ilona Általános Iskolát 

igazgatja. Mint e kitüntetés indokolásában olvashatjuk, ő is kiemelkedő eredménnyel fára-

dozott a gyermekek tudásának gyarapításában és személyiségük harmonikus formálásában. 

Közösségi érzületét pedig többi közt az is dicséri, hogy több, mint egy évtizeden át volt 

tevékeny tagja a PSZ megyei bizottságának. 
 

 

Gratulálunk! 
 

Régebbi olvasóink bizonyára emlékeznek rá, hogy Kiss József - jelenleg a budapesti Katona 

József Szakközépiskola és Gimnázium tanára - éveken át a PSZ Budapesti Szakoktatási 

Bizottságának titkára volt. Örömmel értesültünk arról, hogy a múlt év végén - egy klasszi-

kus matematikai tétel ötletes továbbfejlesztéséért a Magyar Tudományos Akadémia főtitká-

ra, Kroó Norbert Pedagógus Kutatói Pályadíjban részesítette. 
 

 

Comenius 2000  - pályázati felhívás 
 

Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet - a közoktatási törvény hatálya alá tartozó - 

közoktatási intézmények részére a Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési program 

első bevezetési szakaszára. 

 A pályázat célja: Az Oktatási Minisztérium Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesz-

tési program első bevezetési szakaszában részt vevő intézmények kiválasztása. 

 A részletes pályázati kiírás az Oktatási Minisztérium Ügyfélszolgálati Irodáján, vala-

mint a regionális OKÉV-központokban vehető át 2000. február 1-jétől, illetve letölthető az 

Oktatási Minisztérium honlapjáról: (www.om.hu). 

 A pályázat benyújtásának módja és határideje: A pályázati anyagokat 2000. március 1-

jén 16 óráig kell benyújtani zárt borítékban, három példányban, személyesen vagy postai 

úton az OKÉV illetékes területi irodáján. Kérjük, a borítékon tüntesse fel: Comenius 2000 

közoktatási minőségfejlesztési program (bevezetési szakasz). 

 Amennyiben a pályázatot postai úton nyújtják be, ez esetben a postára adás legkésőbbi 

dátuma a pályázat benyújtására meghatározott határidő lehet. A pályázattal kapcsolatos 

esetleges kérdésekkel a Comenius 2000 Minőségfejlesztési Programirodához lehet fordulni: 

Lipták Andrea, Comenius 2000 Minőségfejlesztési Programiroda, 302-0600/1425, 302-

0600/1892. 

(Köznevelés, 2000. 5. sz.) 

 TERMÉSZETESEN - A MENTOR! 

A II. évfolyamába lépő Mentor első 

száma később jelent meg, mint lapunk 

idei januári száma, ám késetten is érde-

mesnek tartjuk ennek a mai folyóirat-

özönből egyediségével és szükségszerű-

ségével kiemelkedő magazin ajánlását. 

Az első számot lapozva van miből válo-

gatni. Szó esik benne olyan közérdekű 

témáról, mint a kerettanterv, és rögtön 

melléje kívánkozik a meghűlés termé-

szetes gyógymódjáról szóló cikk. Megej-

tő írást olvashatunk egy zenepedagógus-

ról és világhírű tanítványáról, és figyel-

meztető ellenpéldaként a mai már hét-

évesen is bűnözőkről. A változatos szer-

kesztés anyagát folytathatnók, de érdek-

lődésgerjesztőként ennyi is elég. 

 A melléklete pedig, a Támpont, egy-

re biztosabban segíti a pedagógusokat 

abban, hogy a mai tankönyvkiadás va-

donában megtalálják a biztosan járható 

ösvényeket. 

 
 ÉLETÜNK TÜKRE 

 Néhány napja egy nem mindennapi 

könyvet hozott a posta; szerzője az 

1914-ben született pedagógus, Besey 

László ajánlásában a szakszervezet veze-

tőségét úgy minősíti, mint érdekvédel-

münk legmagasabb fórumát, és tevé-

kenységében további felfelé ívelő távla-

tok elérését kívánja. Önmagában ez a fi-

gyelmesség is köszönetet érdemel, de 

még inkább az, amit a Viharos évtizedek 

című több mint 350 oldalnyi kötet nyújt. 

  Már a megjelenés körülményei is 

meglepőek. Egy nyugdíjas kolléga - a 

mai kiadási nehézségek ellenére - első-

sorban Esztergom város önkormányzati 

és kulturális intézményeinek áldozatos 

segítségével tudott a nyilvánosság elé 

lépni. Mégpedig egy olyan művel, amely 

műfajilag ugyancsak megszokott, ám az 

övé kiemelkedik a sorból. 

  Önéletrajzot írt Besey László is, 

mint annyian mások, de ez a könyv 

nemcsak terjedelmével, hanem monda-

nivalójával is megragadja érdeklődé-

sünket. Pedig semmi szenzációs nincs 

benne, csak az élete születésétől máig, 

és ezzel együtt egy ország, egy haza, 

egy nép majdnem évszázados története. 

Sok-sok kis részlet kockáiból megalko-

tott hatalmas mozaikképként. Méghoz-

zá - noha csábíthatná a személyes 

hangvétel - nem torzít, nem szépít, ha-

nem - önmaga és a történelem ítélőszé-

ke előtt állva - az "igazat" írja. Ez az 

emlékirat felér a legjobb regények él-

ményével. 

  Nem tudjuk, hogy lehet hozzájutni, 

éppen ezért írjuk ide a szerző címét: 

Besey László ny. tanár, 2500 Esztergom, 

Monteverdi u. 1/11. 



 

SEGÍTSÉGRE SZORULSZ? NEM TUDOD, MI A TEENDŐ? HÍVJ, SEGÍTÜNK! 

 

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE (PSZ) 

ORSZÁGOS IRODÁJÁNAK SZOLGÁLTATÁSAI 
 

A PSZ az alább felsorolt tisztségviselői, szakértői ingyenes szakmai tanáccsal, jogsegélyszolgálattal állnak a 

szakszervezeti tagság rendelkezésére. 

 
 MUNKAJOGI (KÖZALKALMAZOTTI JOGI) TANÁCSADÁS, JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT: 

dr. Selmeciné dr. Csordás Mária jogtanácsos (elsősorban hétfőn és pénteken 7-14
h
) 

dr. Lits György ügyvéd (kedd 14-18
h
  csak telefonon: 201-9704; 

 csütörtök 14-18
h
 személyesen is a PSZ székházában, 

 illetőleg telefonon: 322-8453) 

 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS, NYUGDÍJÜGYEK: 

Horváth Erzsébet szakértő (elsősorban hétfőn és szerdán 9-15
h
) 

 MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM, MENTÁLHIGIÉNÉ, MUNKAEGÉSZSÉGÜGY: 

Bódi István szakértő (hétfő 10-18
h
) 

 OKTATÁSPOLITIKA: 

dr. Ipolyi Ferenc szakértő (csütörtök 14-17
h
) 

 TAGOZATOK, RÉTEGPOLITIKA: 

Rágyanszky Györgyné szakértő (elsősorban kedden és csütörtökön 8-14
h
) 

 ÉRDEKVÉDELEM, ÉRDEKEGYEZTETÉS: 

Varga László titkár (elsősorban hétfőn és szerdán 8-14
h
) 

 SZERVEZETI KÉRDÉSEK, SZAKSZERVEZETI ÉS KÖZALKALMAZOTTI VÁLASZTÁSOK: 

Árok Antal titkár (elsősorban szerdán és pénteken 8-14
h
) 

 SAJTÓÜGYEK, NYILVÁNOSSÁG, MŰVELŐDÉSI HÁZAK, SPORT: 

Juhász Olga sajtómenedzser (elsősorban hétfőn és pénteken 8-14
h
)) 

 PEDAGÓGUSOK LAPJA SZERKESZTŐSÉGE: 

dr. Fényi András szerkesztő (elsősorban hétfőn és szerdán 9-14
h
) 

 
A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODÁJÁNAK címe és telefonszámai: 

1068 Budapest, Városligeti fasor 10. 

322-8452-től 56-ig 

Faxszámai: 342-8122, 322-2249 
 

KEDVEZMÉNYES SZÁLLODAI ELHELYEZÉS A PSZ-TAGOK SZÁMÁRA 

PEDAGÓGUS VENDÉGOTTHON - HOTEL BENCZÚR  
1068 Budapest, Benczúr u. 35. 

T/fax: 322-9019 
 

ÖNKÉNTES ÉS MAGÁN-NYUGDÍJPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁS 

MKB NYUGDÍJPÉNZTÁR - PEDAGÓGUS TAGOZAT 
(ügyfélszolgálat munkanapokon 8-16

h
) 

1051 Budapest, Szent István tér 15. 

Tel.: 268-8270, 268-8275, 268-7001 Fax: 268-7002 

 
A jogsegélyszolgálatot és szakmai tanácsadást ingyenesen, valamint a pedagógus vendégotthoni szállást önköltség e-

sen kizárólag a PSZ-tagok vehetik igénybe. Nem szakszervezeti tagok számára vendégotthoni elhelyezést a szálloda 

kategóriájának megfelelő (***) kereskedelmi áron biztosítunk. A nyugdíjpénztári szolgáltatás mindenki számára 

ingyenes. 

A PSZ-tagsági viszony önkéntes, amely a természetes személy írásbeli nyilatkozatával jön lé tre. A PSZ tagja lehet az 

oktatási ágazatban vagy az ahhoz kapcsolódó intézményben dolgozó munkavállaló, aki elfogadja az alapszabályt és 

vállalja a tagdíj fizetését (bruttó alapilletmény 1%-a). 

Belépést a Pedagógusok Szakszervezete alapszervezeteinél, települési, területi szervezeteinél lehet kezdeményezni. A 

belépéshez szükséges nyomtatványokat, tagkönyveket, kézikönyveket a PSZ területi és Országos Irodáitól lehet ig é-

nyelni. 


