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RAJTAD IS MÚLIK 
 

Többszöri halasztás után az elmúlt év októberében általános közalkalmazotti választások voltak, amelyek 
országos eredményeit napjainkban tették közzé. (Az ezzel kapcsolatos legfontosabb adatokat, információ-
kat lapunk hátsó borítóján mutatjuk be.) 1993, 1995, 1998 után ez volt a negyedik teljes körű szavazás, 
amelyet nagyon sok bizonytalanság kísért, hiszen a közalkalmazotti tanácsok (KT) választásáról, ennek a 
szakszervezeti reprezentativitásban játszott szerepéről egymással vitatkoztak a szakszervezetek, a kor-
mány pedig ölbe tett kézzel, somolyogva szemlélte mindezt. Az eredetileg 2001-ben esedékes választás 
utolsó pillanatos halasztásokkal 2003-ra, majd 2004-re tolódott, ám a kormányrendelet szükséges módo-
sítása sem készült el, csak különböző tervezetei szerepeltek az érdekegyeztető fórumok asztalán. Mindez 
nagymértékben nehezítette nemcsak a választásokra való felkészülést, hanem a lebonyolítást is. 
 A nehézségek ellenére a Pedagógusok Szakszervezete számára sikeres volt a választás. A PSZ 
jelöltjei, mint ahogy korábban is, újra ötven százalék fölötti támogatást szereztek. Nem romlottak, sőt, 
bizonyos tekintetben javultak pozícióink, miközben más szakszervezetek visszaestek, különösen ha az 
1993-as vagy 1995-ös listával hasonlítjuk össze támogatásukat. Szakszervezetünk szép eredményei – mint 
ahogy korábban is – nem véletlenül születtek. Mögöttünk ott van sok ezer PSZ-tisztségviselő következetes 
és lelkiismeretes munkája, tagságunk támogatása. Rajtuk múlt! Elismerés és köszönet érte mindenkinek! 
Még akkor is, ha itt-ott most is becsúsznak kisebb-nagyobb hibák, és sok helyen nem is volt választás. 
 Ha a közalkalmazotti választások eredményeit alaposabban áttekintjük, akkor nemcsak az ötven százalék 
fölötti PSZ-eredmény a szembetűnő, hanem az is, hogy három minisztérium érdekegyeztetésében veszünk 
részt, valamint az oktatási főcsoportban és szakmacsoportban mi vagyunk az egyetlen reprezentatív szakszer-
vezet. Ezenkívül reprezentativitást szereztünk a szálláshely-szolgáltatási, vendéglátási ágazatban; az egyéb 
szolgáltatási ágazatban; a szociális ellátási szakágazatban; a közösségi művelődési szakágazatban, valamint a 
vegyes szakmacsoportban. Sőt „betörtünk” a közigazgatásba is, mert az önkormányzatok és többcélú kistér-
ségi társulások igazgatási területén 24,5%-os reprezentativitást szereztünk. Ami azt jelenti, hogy egyre több 
polgármesteri hivatalban is (elsősorban kistelepüléseken) PSZ-szervezetek jöttek, jönnek létre. Miközben 
„legnagyobb” riválisunk, a PDSZ olyan messze van az országos reprezentativitástól, mint Makó Jeruzsálem-
től. Az egyes szakágazatokban sem szerzett reprezentativitást, tehát nem lesz résztvevője az ágazati érdek-
egyeztetésnek, sőt a fővárosban is elvesztette erre való jogát. 
 Minden jel szerint ez volt az utolsó olyan közalkalmazotti választás, amely a szakszervezeti 
reprezentativitást is meghatározta. Bár ezeket az eredményeket 2008. március 31-ig kell irányadónak 
tekinteni, az elmúlt év végén módosított Kjt. már taglétszám szerinti reprezentativitást ír elő. Úgy, hogy 
most ez alapján is meg kell állapítani a reprezentativitást. (Lásd lapunk zöld oldalait.) Felesleges munkát 
végzünk, hiszen ezek az eredmények is 2008 tavaszáig lesznek érvényben. A szakszervezetek a KT-
választás és a taglétszám alapján is reprezentatívak lehetnek. A PSZ-nek természetesen nincs félnivalója 
így sem. Reprezentativitásunk a taglétszámmérce alapján is biztos. Legfeljebb néhány intézményben a 
kollektívszerződés-kötéshez szükséges követelményt nem érik el alapszervezeteink. Ám tagszervezéssel 
könnyen segíthetünk ezen. E változások végsősoron kedvezőtlen lépések, hiszen a szakszervezet és a 
közalkalmazotti tanács együttműködése, az érdekvédelem és részvételi jogok együttes gyakorlása több 
eredményt hozhat, mint elkülönülten. Márpedig a szakszervezeti reprezentativitás kikapcsolása e 
rendszerből nem sarkall jelöltállításra és arra, hogy KT-ben legyen markáns szakszervezeti képviselet. A 
szakszervezetek egy részének amúgy is gyenge a kommunikációja a közalkalmazottak szélesebb körével. 
A közalkalmazotti választások – mivel nem ezen múlik már a reprezentativitás – a szakszervezetet 
sajnálatosan nem kényszeríti a kapcsolatkeresésre, a tájékoztatásra, a marketingtevékenységre. 
 Mindezek a változások a PSZ akarata ellenére történtek. Azoknak a mindennapi valóságtól nagy 
távolságra lévő kis szakszervezeteknek az akarata érvényesült, amelyek a KT-választásokon nem vagy 
alig szereztek reprezentativitást, úgy gondolván, hogy a taglétszám alapján majd könnyebb lesz elérni azt. 
Nyilvánvalóan rövidlátó vezetőik tévednek, és rossz irányba viszik az amúgy is sok gonddal küszködő 
magyar szakszervezeti mozgalmat. 
 Bosszankodunk, lehet (kell is), ám ehhez az új helyzethez is alkalmazkodnunk kell. A legnagyobb ágazati 
szakszervezetként, s talán az egyetlenként, amelynek taglétszáma az utóbbi időben gyarapodott, meg kell 
mutatnunk erőnket, felkészültségünket. Rajtad is múlik, rajtunk is múlik, hogy minden nehezítő körülmény 
ellenére a PSZ érdekvédelme, közösségépítése, szolgáltatási rendszere is a legjobb, a legeredményesebb 
legyen. A pedagógustársadalomnak pedig hivatásából eredően tudni kell, hogy összefogás, közösségépítés 
nélkül nincs siker. Közös erővel modern, hatékony organizációvá tehetjük szakszervezetünket. Adjunk példát 
mindebben a magyar munkavállalóknak. Rajtad is múlik!  Árok Antal 
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Országos Pedagógus Szavalóverseny 2005 
 
A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) a nyolcvanas évek 
közepéig rendszeresen szervezett a pedagógusok számára vers- 
és prózamondó versenyeket. Ennek felújítása több szempontból 
is hasznos lehet. A közfigyelmet a pedagógusokra, a PSZ-re 
lehet irányítani, s ezáltal növelhető a pedagóguspálya presz-
tízse, és egyúttal jótékony hatást gyakorolna szakszervezetünk 
arculatának további kedvezőbbé formálására. A kulturális 
megmozdulás várhatóan széles körű érdeklődést keltene a 
pedagógusok körében, s mindez fokozhatja a PSZ 
közösségépítő, tagszervező tevékenységét is. 

 
* * * 

 

A Pedagógusok Szakszervezete és a Pro Lingua Hungariae 
Alapítvány a Magyar Közoktatás Napja alkalmából 

pedagógus szavalóversenyt 
rendez a magyar költészet alkotásaiból aktív és nyugdíjas 
pedagógusok  részvételével.  A  szavalóverseny  döntőjére 
2005. november 19-én (szombaton) 10 órától a Fáklya 
Klubban (Budapest VI., Csengery u. 68.) kerül sor. 
 Jelentkezés: levélben, faxon vagy e-mailen Márfiné Béczi 
Erikánál a PSZ Országos Irodáján (1068 Budapest, Városligeti 
fasor 10., telefon/fax: 06/1/322-8464; e-mail: psz@enternet.hu) A 
jelentkezés határideje: 2005. szeptember 16. 
 A részvétel feltétele: érvényes pedagógusigazolvány vagy PSZ-
tagkártya. Felkészülés három szabadon választott magyar versből, 
melyeket a jelentkezés alkalmával fel kell tüntetni, és amelyekből a 
verseny idején a zsűri választja ki az előadandót. 
 A rendezés költségeit és a díjakat a Pedagógusok Szakszervezete 
Országos Irodája biztosítja. A szavalóverseny szakmai feltételeiről 
a Pro Lingua Hungariae Alapítvány gondoskodik. 
 Utazás: saját szervezésben, helyi forrásból finanszírozva. 
 

 

A néptánc és népzene jegyében 
 

Ismét megrendezik – több szervezet együttműködésével és 
támogatásával – a lajosmizsei diákotthonban, augusztus 7. és 14. 
között a Csutorás nemzetközi népzenei és néptánctábort, valamint az 
országos népdalkör- és zenekar-vezetői tanfolyamot, színes 
programmal, kiváló előadókkal, szakmai irányítókkal. A művészeti 
vezető: Birinyi József népzenekutató, a Kóta társelnöke. A tábor 
költsége: 15 500,- Ft/fő + 25% áfa + szállás, étkezés; a tanfolyammal 
együtt: 18 500 + áfa + szállás, étkezés. A táborra előképzettség és 
korhatár nélkül – családokkal is –, az egyéves tanfolyamra (idei 
indulás, téli és tavaszi 3-3 napos képzéssel folytatás és a 2005. évi 
tábor, vizsgával zárva) 16 éves kortól lehet jelentkezni. Levélben: 
Tradíció Stúdió, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 8. címre; telefonon: 
06-1/315-1322, 06-1/316-0592; faxon: 06-1/438-0250 számon – 
június 16-ig. Befizetési határidő: július 5. Részletes információval a 
Tradíció Stúdió szolgál. 

 
 

Budapest megújulási esélyei 
Országos Földrajzi és Környezeti Konferencia 

 
A Földrajztanárok Egylete és az MTA Földrajzkutató Intézete 2005. 
augusztus 22-23-24. napján Budapesten, a Fazekas Mihály Fővárosi 
Gyakorló Iskolában (Bp. VIII., Horváth Mihály tér 8.) a fenti címmel 
szervez tanácskozást, amelyre mindenekelőtt a földrajztanárok és a 
környezetvédelemmel foglalkozó pedagógusok jelentkezését várják. 
A konferencia résztvevői a Budai Tájvédelmi Körzet szakembereinek 
közreműködésével megtekinthetik a főváros természeti értékeit is. 
 A vidéki jelentkezőknek olcsó kollégiumi szállást biztosítanak 
reggelivel (2 850,- Ft/nap). Regisztrációs díj: 5 000,- Ft/fő. A teljes 
program: 15 700,- Ft. Jelentkezési határidő: 2005. május 30. 
 Jelentkezés, további információ: Földrajztanárok Egylete, 1042 
Budapest, István út 17-19. Tel.: 369-9092; internet: www.fte.hu. 
Bankszámlaszám: 11708001-20993492. 

 

 
OLVASD ÉS ADD TOVÁBB! 

 
A Pedagógusok Lapja szakszervezetünk tisztségviselőinek, tagjainak egyik legfon-
tosabb információforrása. Minden PSZ-alapszervezethez (intézményhez) egy-egy 
példányban ingyen juttatjuk el. Előfizetőinknek közvetlenül a megadott címre 
küldjük lapunkat. Az évi előfizetés 2005-től 3.000 forint+15% áfa, azaz 3.450 
forint, amelyet egy összegben kérünk. Az intézmények banki átutalással 
(számlaszám: 11707024-20100456) fizethetnek elő, az egyéni érdeklődőknek 
pedig - megrendelő levelük alapján - csekket postázunk.  
 Továbbra is szívesen fogadjuk a hirdetéseket a következő, változatlan fize-
tési feltételekkel: egész oldalas hirdetés (A/4-es formában, fekete-fehérben) 80.000 
forint, féloldalas 40.000, negyedoldalas 20.000 forint. Az apróhirdetés közlési ára: 
szavanként 40 forint. Minden egyes díjtételt 25 százalékos áfa terhel. A hirdetések 
beküldésének határideje: a megjelenési hónap eleje. 
 

 
 
 

Krétavásár! 
 
Cégünk rendkívül kedvező áron kínálja importból származó 
pormentes és hagyományos krétáit: 
 

Megnevezés Bruttó ára 
Pormentes színes szögletes cseh kréta 12 
szál/doboz 

240,- 

Pormentes fehér szögletes cseh kréta 100 
szál/doboz 

480,- 

Fehér szögletes kréta 100 szál/doboz 240,- 
Színes szögletes kréta 12 szál/doboz 60,- 
Színes szögletes kréta 100 szál/doboz 360,- 
Fehér kerek kréta 12 szál/doboz 30,- 

 

Érdeklődni lehet: Molnár Tamásnál 06-30-9330-319-es telefon-
számon. 
 

A kiszállítás bruttó 4 800,- Ft-os megrendeléstől ingyenes!! 
 

Timex Pen Kft. 2600 Vác, Vásár u. 1. 

 
Verőcén faházas nyaraló kiadó, nagy kerttel  - nem komfortos. Tel.: 
332-4260 (x) 
 
 

  Fövény Lászlóné  nyugalmazott egyetemi tanár élete 92. évében 
elhunyt. Kivételesen hosszú munkássága során – szakszervezetünkkel 
is együttműködve – különösen sokat törődött a pedagógus- és a 
színészképzéssel. Lenyűgöző egyéniségét, élményi erejű tanítását 
sokan őrzik emlékezetükben. 
 

 

A pedagógusok és szülők figyelmére 
 
egyaránt számít a Mentor című oktatási, egészség- és életmódma-
gazin, mely hű tükröt nyújt az iskola, a kultúra, a mindennapi élet 
időszerű eseményeiről. Hasznos kiegészítője tankönyvkritikai 
melléklete, a Támpont. Szerkesztőség: 1054 Bp. Kálmán Imre u. 
16. II. em. 4/a. Tel./fax: 269-2730. 
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aláírás 
 
 
 
 
 

Ez az L2 kártya a MAKASZ és a PSZ 
exkluzív kedvezményrendszerének 

igénybevételére jogosít fel. 
 

A mindenkori aktuális kedvezmények és 
azok mértéke, valamint a kártya használatának 

feltételei a www.pedagogusok.hu oldalon 
olvashatók. 

 

 www.pedagogusok.hu 
  

A PSZ-kártyával kapcsolatos észrevételek közlési lehetőségei: 
1068 Budapest, Városligeti fasor 10. 

Tel.: (1) 322-8452 e-mail: psz@enternet.hu 

A SZAKSZERVEZETI ÉLET ESEMÉNYEI 
 
A PSZ Elnöksége 2005. április 18-án az országos érdekegyeztetésről 
és szakszervezeti tevékenységről kapott tájékoztatást követően ismé-
telten a balatonföldvári PSZ-üdülő felújításával foglalkozott. A beru-
házás ugyanis az építési fővállalkozó és alvállalkozó vitája miatt 
leállt. Az elnökség a szakértői véleményekre támaszkodva meghozta 
a szükséges döntéseket, s ezáltal az építkezés újraindult, és jó esély 
van az objektum 2005. június közepén történő átadására. 
 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) 
2005. április 20-án ülésezett. A kormány által javasolt témaként a 
Kjt.-ben a költségvetési törvénnyel módosított 65. életévhez kötődő 
foglalkoztatási tilalmat kellett megvitatni. A munkavállalói oldal 
kérte a 13. havi juttatás napirendre tűzését is. Az OKÉT az első 
napirenddel kapcsolatban nem hozott egységes határozatot a kormány 
által támogatott képviselői módosító indítványról [Simon Gábor 
(MSZP) javaslata]. Ez a módosítás nem oldja meg az alapvető 
alkotmányos problémát, csak egy évvel kitolja az érdemi határidőt. A 
munkavállalói oldal többsége az eredeti állapot visszaállítását (a 65. 
év eltörlését) javasolta. Kisebbségi véleményként a PDSZ és az 
MKSZSZ ezt a módosító indítványt támogatta, akárcsak az 
önkormányzati oldal. Jelenleg a fentivel együtt 3 módosító indítvány 
szerepel a parlament előtt. Ebből kettő elfogadható számunkra. Az 
egyik életkori korlátozás nélkül visszaállítja a korábbi szabályt, a 
másik szerint egységesen 70 év lenne a korlátozás. 
 A második napirendnél a munkavállalói oldal javaslatát fogadta 
el az OKÉT. Ennek alapján létrejön egy szakértői testület, amely 
külön tesz javaslatot a 13. havi juttatás 2004. anomáliáinak rendezé-
sére, figyelembe véve az azóta lezajlott pereket is, illetve a már 2005 
januárjától működő egyhavi juttatás esetleges változtatására. 
 Az ülésen – napirend előtt számos kérdés mellett – a munkaválla-
lói oldal szóvá tette azt a sajnálatos tényt, hogy 2005-ben ez volt az 
első hivatalos OKÉT-ülés. Egyúttal a közösen elfogadott bérfejlesztés 
végrehajtását, a finanszírozással kapcsolatos kormányzati és önkor-
mányzati kommunikációt kritizálta, s kérte, hogy a lehető leghama-
rabb vitassa meg a testület a 2005-re vonatkozó bérmegállapodás 
végrehajtásának tapasztalatait. 
 A Közoktatás-politikai Tanács 2005. április 19-én tartotta ülé-
sét, melyen többek közt tájékoztatót hallgatott meg a közoktatási 
intézmények informatikai fejlesztését szolgáló beszerzések 
igénylési rendjéről [3/2005. (III. 1.) OM rendelet]. A beszerzésre a 
lehetőséget a 2005. évi költségvetési törvény 8. sz. mellékletében 
megfogalmazottak adják meg. A hardvereszközök megrendelése 
közbeszerzési eljárás alapján történik. Tájékoztató hangzott el 
még a Területi integrált szakképzési központok létrehozásának 
helyzetéről, melynek keretében Szlankó Erzsébet PSZ-alelnök 
többek között aggályosnak tartotta annak valószínűségét, hogy 
a TISZK-ek képesek lesznek önfenntartásra. Javasolta, hogy az 
első körben TISZK-pályázaton nem nyert térségek kapjanak 
segítséget a második körös pályázat során. 

 A nemzetközi roma napon (2005. április 9.) ült össze Budapesten 
az Európai Szakszervezeti Szövetség Oktatási Bizottsága (ETUCE) 
menedzselésével a Diszkriminációmentes oktatás kialakítása roma 
gyerekek számára címmel meghirdetett transznacionális konferencia. 
 Varga László, a PSZ elnöke a téma időszerűségét hangoztatva 
nyitotta meg a tanácskozást. Martin Rømer, az ETUCE főtitkára 
projektbemutatása után Magyar Bálint oktatási miniszter arról szólt, 
hogy a tárcának milyen intézkedései vannak, amelyek a diszkrimináció 
felszámolására szolgálnak, megemlítve az integrációs normatívát, „Az 
utolsó padból”-programot. Nem titkolta el azt a véleményét sem, hogy 
az elkülönülést a meglévő társadalmi előítéletesség erősíti. A 
tanácskozás eredményességét segítette Glázer Tamás, az EU-bizottság 
mellett működő magyar képviselet vezetőjének és Mohácsi Viktória, az 
Európai Parlament képviselőjének, valamint Daróczi Gábor, az OM 
miniszteri biztosának előadása. 
 A konferencia a továbbiak során többek közt elhatározta, hogy a 
programban részt vevő három nemzet – bolgár, magyar, szlovák – 
érintettjei számára jogi szemináriumokat tartanak, segítendő az eliga-
zítást a romaintegráció folyamatában. Mindhárom országban sor kerül 
trénerképző szemináriumok szervezésére, melyet követ a trénerek saját 
munkakörnyezetükben történő további szemináriumszervezése, elő-
mozdítandó a roma gyerekek beilleszkedését. Két évig fog Bulgária, 
Magyarország és Szlovákia együttműködni a programban, melynek 
végén a témában nemzeti akciótervet dolgoznak ki. 
 A Német Közoktatási és Tudományos Szakszervezet (GEW) 
XXV. kongresszusát 2005. április 23-26-án Erfurtban rendezték. 
Szakszervezetünk képviseletében Árok Antal alelnök és Békési Tamás, 
az elnökség tagja, zalaegerszegi pedagógus vett részt. A GEW elnök-
sége és a nemzetközi vendégek a kongresszus megnyitását megelőzően 
meglátogatták a buchenwaldi koncentrációs tábort, amelyet 60 éve 
szabadítottak fel a szövetséges csapatok. Az áldozatok előtt tisztelegve 
és emlékezve koszorúkat és virágcsokrokat helyeztek el. 
 A kongresszus 480 küldöttje nagy többséggel elfogadta a leköszönő 
Eva-Maria Stange elnök asszony beszámolóját, és sajnálkozását fejezte 
ki, hogy további tisztségre nem jelöltette magát. Érdeklődéssel szóltak 
a pedagógusbértarifáról folyó tárgyalásokról, amelyek eredményeként 
valamennyi németországi tartományban egységesíteni fogják a béreket. 
Az elfogadott szakszervezeti programban az érdekvédelmi feladatok 
mellett nagy szerepet kapott a fiatal pedagógusokkal, a szakszervezeti 
utánpótlással való törődés. 
 A kongresszus a GEW új elnökévé az 1951-ben született Ulrich 
Thöne-t választotta, aki 1971-től tagja, 1982-től tisztségviselője a 
szakszervezetnek, és 1999-től a GEW berlini elnökeként dolgozott. 
Hatásos programbeszédében kemény és következetes érdekérvényesítő 
tevékenységet helyezett kilátásba. A pedagógus-szakszervezetek 
nemzetközi szövetségének, az Oktatási Internacionálénak 
képviseletében, a GEW jelentőségét kiemelve, Thulas Nxesi elnök és 
Fred van Leeuwen főtitkár köszöntötte a kongresszust. 

 
 

A PSZ-tagkártyák érvényesítése 
 

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) által kiadott tagkártyák, 
amelyek a MAKASZ-szal kötött szerződés alapján sok száz 
kedvezményes szolgáltatás igénybevételére jogosítják fel tagjainkat, e 
tanév végéig, 2005. augusztus 31-ig érvényesek. 
 
Ezt követően 2005. szeptember 1-től kezdődően csak a 2005/2006-os 
tanévre szóló matricával ellátott PSZ-tagkártya használható a tag-
ság igazolására, illetve a kedvezmény igénybevételére. 
 
Az érvényesítő matricákat a PSZ területi szervezeteinek 
közreműködésével juttatjuk el a helyi szervezetekhez. A 20x12 mm-
es  méretű  2005/2006.  tanévi  matricát a PSZ-tagkártya hátoldalán, 
a vonalkód fölé kérjük elhelyezni! 
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TAGOZATRÓL TAGOZATRA 
 
A PSZ Országos Nyugdíjasválasztmánya (ONYV) április 6-i 
ülésének vendége Mihalovits Ervin, a Nyugdíjasok Országos Kép-
viselete (NYOK) elnöke volt, aki tájékoztatást adott a 49 
nyugdíjasszervezetet tömörítő képviselet 15 éves tevékenységéről. 
 A NYOK pártsemleges civil szervezet. Működését komolyan 
veszélyezteti anyagi feltételeinek bizonytalansága, mivel az eddigi 
állami támogatást az új civilszervezeti törvénnyel megvonták. A 
tagszervezetei által befizetett tagdíj minimális. A különböző pályá-
zatok elnyerése pedig bizonytalan, tervezhetetlen. 
 A szervezet nagyon fontos szerepet tölt be a nyugdíjas-
érdekvédelemben. Eredményei közül néhány: 
 - Az értékvesztett nyugdíjak felülvizsgálatának újbóli napi-
rendre tűzése. (Először 1992-ben került erre sor.) 
 - Az özvegyi nyugdíj folyamatos emelése. Cél az 50%-os 
mérték elérése. 
 - A 13. havi nyugdíj bevezetése. 
 A NYOK jelenlegi és jövőbeni tevékenységének középpontjá-
ban áll az idősügyi törvény megalkotásának szorgalmazása, amely 
az európai országok közül tizenkettőben már működik. Ez garan-
tálná a mindenkori kormány idősügyi intézkedéseinek konzekvens 
megvalósulását. 
 A NYOK-nyugdíjasok kitüntetésének alapítására tett javaslatot, 
amely ebben az évben az Idősek Világnapján kerül kiadásra. 
Ezenkívül a különböző ágazati minisztériumoknak is tesznek ja-
vaslatokat a nyugdíjasok érdekében munkálkodó aktivisták kitün-
tetésére. Az Idősügyi Tanácsban és más adandó fórumokon is kép-
viseli a NYOK vezetősége a nyugdíjasoknak azt az álláspontját, 
hogy az éves nyugdíjemelés a mindenkori bérkiáramlás mértékéhez 
igazodjék. Így a bérekkel azonos mértékben emelkedhetnének a 
nyugdíjak is, a jelenlegi metódus szerint ugyanis egyre jobban 
veszítenek értékükből. 
 Mindezen elképzelések következetes végigviteléhez szükséges 
volna a nyugdíjasok szervezeteinek összefogására, egységes 
fellépésére. Sajnos, az idősek társadalma is éppoly megosztott, mint 
az aktív társadalom. 
 A hozzászólók biztosították Mihalovits Ervin elnök urat, hogy a 
PSZ nyugdíjasai továbbra is támogatják a NYOK elnökének, testü-
leteinek törekvéseit és egyetértenek a szervezet programjával. 
 

Rágyanszky Györgyné ONYV-titkár 
 

A PSZ ÁMK-tagozatának Intézőbizottsága 2005. április 20-án 
ülésezett. A grémium tagjai ismertették a környezetükben tapasz-
taltakat a januári bérfejlesztés alakulásáról s az intézményekben 
várható létszámváltozásokról. Tapasztalataik egybeesnek a PSZ 
által készített felmérés eredményével. Úgy vélték azonban, hogy az 
utóbbi kérdéskörre az őszi első nagy értekezleten vissza kell térni. 
Előkészítették a tagozat május 19-i regionális ülését, melyre 
Budapesten kerül sor, a IV. kerületi Karinthy ÁMK-ban. A 
meghívottak a budapesti, a Pest és Komárom megyei ÁMK-k 

vezetői, szakszervezeti tisztségviselői. A szakmai és érdekvédelmi 
témák megbeszélésén túl mód nyílik a PSZ jogi és 
társadalombiztosítási szakértőivel való konzultációra is. 
 A tagozat intézőbizottsági ülésének meghatározó napirendje 
volt a PSZ alelnökének, Szlankó Erzsébetnek tájékoztatója szak-
szervezetünk érdekvédelmi munkájának legfrissebb eseményeiről, 
az érdekegyeztetési tárgyalások legújabb fejleményeiről. 
 A PSZ Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tagozat Intézőbizottsága 
április 27-én munkamegbeszélést tartott. Szlankó Erzsébet, a PSZ 
alelnöke szólt a jelenlegi mozgalmi munkáról, valamint 
érdekvédelmi, érdekegyeztetési eseményekről, a KT-választások 
eredményéről. 
 A napirend hangsúlyos témája volt a költségvetési törvény 
közoktatást érintő következménye, az intézményekben végbement – 
végbe menő – létszámmódosulás áttekintése. Hasonló módon 
általános gondként fogalmazódott meg a kollégák részéről a 
közbeszerzéssel kapcsolatos legújabb jogi szabályozás értelmezése 
és végrehajtása is. A gyermek- és ifjúságvédelem területén dolgo-
zók sajátosan összetett munkája mindezeken túl is számos vitás 
vagy vitatható helyzetet eredményez. A jogszabályok értelmezése 
és alkalmazása gyakori esetben nehezen áttekinthető. Éppen ezért 
az intézőbizottság a következő országos tanácskozását azoknak a 
jogi helyzeteknek megvitatására, tisztázására kívánja felhasználni, 
amelyek a kollégák napi munkáját nehezítik. A megfogalmazódó 
kérdéseket, a válaszra váró jogi problémákat az országos iroda 
címére, „Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tagozat” megjelöléssel kér-
jük elküldeni. 
 A PSZ Óvodai Tagozata április 29-én rendhagyó ülést tartott 
Martonvásáron. A kihelyezett tanácskozásra busszal érkeztek a 
résztvevők. Az aktuális érdekvédelmi és a mindennapokat segítő 
szakmai információcserére útközben a buszon került sor. A hely-
színen az ország első óvodamúzeumát tekintették meg a kollégák, 
Marcsa Tiborné „tárlatvezetésével”, aki a gyűjtemény megálmo-
dója és alapítója volt. A 132 évet felölelő szakmai, kultúrtörténeti 
és kortörténeti kiállítás a kezdetektől csaknem napjainkig kíséri 
végig az óvodák életét. Meglepően jó érzés volt látni az első óvoda, 
a Brunszvík Teréz grófnő által létesített „kindergarten” dokumen-
tumait, szemléltető eszközeit, intézményének makettjét, melyek 
mind arról tanúskodtak, hogy az óvodák az első pillanattól nem 
gyermekmegőrző, hanem az oktatás-nevelés jövőt alakító helyei-
ként működtek. Megtekintették a Beethoven Múzeumot és a 
Brunszvík családnak otthont adó kastélyt.  Juhász Olga 
 
Az Országos Nyugdíjasválasztmány Intézőbizottsága május 4-én 
tartotta ülését. Elsőként Varga László elnök tájékoztatta a jelen-
lévőket a PSZ aktuális érdekvédelmi munkájáról.  
 A továbbiakban Szabó Zoltán tagozati elnök beszámolt a két 
ülés közötti tevékenységről. Az intézőbizottság körvonalazta az 
augusztus 25-28. között Szolnokon tartandó választmányi rendez-
vény programját.  

 

 
Pedagógus Természetbarát Találkozó 2005 – Keszthely 

 
Keszthely város csodálatos műemlékei, a 
Kis-Balaton páratlan természetvédelmi 
területének látványa, a Tapolca-medence 
tanúhegyeinek meghódítása várja a 46. 
Országos Pedagógus Természetbarát Talál-
kozó résztvevőit 2005. július 5-9. között. 
Hívunk tehát minden természetjárás iránt 
érdeklődő, vidámságot kedvelő „természet-
barát kolléganőt és kollégát. A program 
összeállításánál arra törekedtünk, hogy elé-
gedettek legyenek a hosszabb gyalogtúrát 
kedvelők és a buszos kirándulást igénylők is. 

 A program július 5-én fakultatív  város- 

nézéssel és este az ünnepélyes megnyitóval 
kezdődik, majd 6-án délelőtt nem szervezett 
formában strandolás, vitorlázás, hajókirán-
dulás várja a kollégákat. Szállást a ven-
dégeknek az Asbóth Sándor Középiskolai 
Kollégium ad, 6-ágyas szobákban (Keszt-
hely, Gagarin u. 4.). 
 A részvételi díj: 19 000,- Ft, amely 
magában foglalja a szállást, a teljes ellátást 
és a különjárati autóbuszokat. A fenti ösz-
szegből 2000, azaz kettőezer forint a neve-
zési díj, melyet a jelentkezéskor június 1-ig  
kell  befizetni.  Pedagógus-tagkártyával  ren- 

delkezők kedvezményben részesülnek. A 
teljes összeg befizetési határideje: 2005. 
június 20. 
 Az érdeklődők részletes információt a 
06/62/311-004-es telefonszámon Tóth Imré-
től és a 06/1/322-8453-as számon Juhász 
Olgától kaphatnak. 
 

Pedagógus Természetbarát Egyesületek 
Országos Szervezőbizottsága 

 
 Feketű József Tóth Imre Juhász Olga 
 társelnök elnök társelnök 
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Helyi költségvetések és a közoktatás – 2005 
 

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) az előző évi gyakorlatát folytatva a helyi tisztségviselők segítségével 2005 tavaszán is reprezentatív jellegű 
felmérést készített az önkormányzatok ez évi költségvetési döntéseiről. A felmérés célja az általános tájékozódáson túl az volt, hogy áttekintsük a 
helyi érdekegyeztetés helyzetét és megvizsgáljuk a helyi önkormányzatok költségvetésükkel, valamint a közoktatási törvény módosításával 
kapcsolatos döntéseinek hatását a nevelési-oktatási intézmények működésére, a pedagógusok, közalkalmazottak helyzetére. A PSZ 2005. évi 
felmérése azt bizonyítja, hogy egyre több önkormányzat kényszerül költségvetési hiányt csökkentő intézkedésekre, amelyek mind 
nagyobb mértékben érintik a közoktatást, s ennek során egyre inkább háttérbe szorulnak a szakmai szempontok. Mindinkább 
bizonyossá válik az is, hogy a magyar közoktatás gondjait nem lehet csupán oktatáspolitikai lépésekkel felszámolni. A finanszírozás, a 
fenntartás, az ellenőrzés reformja, a jogok, a kötelességek, a felelősségi körök tisztázása nélkül problémáink tovább gyarapodnak. 

 
1. A vizsgált 175 település (84 község, jórészt kistelepülés, 43 kis- 
és középváros, 18 nagyváros, 19 fővárosi kerület, valamint 11 megyei 
és a fővárosi önkormányzat) a 2340 közoktatási intézményt fenntartó 
önkormányzatoknak ugyan csak 7,5%-át öleli fel, ám a foglalkozta-
tott pedagógusok számát tekintve mintegy 40%-át teszi ki. Hiszen a 
legnagyobb intézményfenntartók (főváros, megyék és a hazai nagy-
városok többsége) a vizsgált önkormányzatok körében van. 
 2. Ezúttal felmérésünk része volt az érdekegyeztetés, az önkormány-
zat és szakszervezet közötti párbeszéd kérdése is. Hányszor és milyen 
módon történt önkormányzati egyeztetés a költségvetés közoktatást érintő 
kérdéseiről? Mindez nemcsak az önkormányzati törvényben előírt*, 
hanem a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(Kjt.) alapján is kötelező feladata az intézményfenntartónak. ** 
 Sajnálattal állapíthatjuk meg, hogy a törvényi előírások ellenére a 
vizsgált 175 önkormányzat közül 50 helyen (3 város, 47 község) nem volt 
egyeztetés a helyi költségvetés előkészítése során. Pedig valamennyi 
vizsgált településen (egyébként országosan több mint kétezer önkor-
mányzat területén) a PSZ reprezentatív szakszervezetként működik. 
Leginkább a kistelepülések érintettek e tekintetben, s legnagyobb arány-
ban Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-
Esztergom, Pest és Veszprém megyében. Valamennyi település felsorolá-
sára nincs lehetőség, de a három városi település megnevezése minden-
képpen indokolt. Ezek: Encs, Heves és Budapest I. kerülete, ahol a költ-
ségvetésről 24 órával a döntés előtt tájékoztatták a szakszervezet képvi-
selőit, úgy gondolván, hogy ezzel teljesítették törvényben előírt kötele-
zettségüket. 
 Az érdekegyeztetés akkor tekinthető eredményesnek, ha a 
szakszervezeti javaslatok közül legalább néhányat el is fogadnak. E 
tekintetben valamivel jobbak az arányok. A vizsgált települések közül, 
ahol valamilyen formában működik az érdekegyeztetés (a 175 közül 
125), 76 önkormányzatnál fogadták el a helyi PSZ kezdeményezését. 
Ezek jelentős része a tervezett létszámleépítésekkel, a bérkifizetésekkel, 
illetve a különböző juttatásokkal kapcsolatos. Sok önkormányzat szak-
szervezeti javaslatokat figyelembe véve enyhítette eredetileg tervezett, 
szigorú „megszorító intézkedéseit”, illetve elfogadott különböző juttatá-
sokra vonatkozó kezdeményezéseket. Így például Hatvanban, Mohácson, 
Móron, Nagykanizsán, Pásztón, Szentgotthárdon, Tapolcán, a főváros 
VII., VIII., X., XIV., XIX. kerületében. 
 Több településen a PSZ javaslatait annak ellenére nem fogadták el, 
hogy azok a törvényi előírások betartását kezdeményezték (pl. a meg-
emelt bérek kifizetése január 1-től). Emiatt jónéhány helyen a PSZ köz-
reműködésével munkaügyi perek is indultak. Ezek listáját Érd és Miskolc 
                                            
* A képviselő-testület meghatározza azoknak a fórumoknak a rendjét, amelyek 
a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb 
döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják [1990. évi LXV. tv. 18. § 
(2) bek.]. 
** Egyeztetési jog A területi és települési jelentőségű kérdésekben az önkor-
mányzat az érintett megfelelő szintű, adott körben reprezentatív szakszer-
vezettel az önkormányzati érdekegyeztető fórumon egyeztet [Kjt. 6. § (1) 
bekezdés b) pont]. 
 Kötelező véleménykérés joga Az önkormányzat döntése előtt az érintett 
megfelelő szintű, adott körben reprezentatív szakszervezetekkel vélemé-
nyezteti 

- a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetéül szolgáló 
költségvetés, 

- a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő intézkedés tervezetét [Kjt. 6. § 
(3) bek.].  

A tervezeteket az azokról történő döntés előtt legalább 15 nappal meg kell 
küldeni a véleményezésre jogosult szakszervezeteknek. 

vezeti, ahol több száz per zajlik. A bíróságok elsőfokú döntései a szak-
szervezeti kezdeményezés indokoltságát igazolták vissza. Máshol, 
például Balassagyarmaton a PSZ a közigazgatási hivatalon keresztül érte 
el az önkormányzat jogsértő intézkedésének visszavonását. 
 3. A közoktatási törvény 1. sz. mellékletének a költségvetési 
törvényhez kapcsolt módosítása, helyi alkalmazása komoly aggodal-
mat keltett a szakszervezeti tisztségviselők és pedagógusok, közal-
kalmazottak körében. A nevelési-oktatási intézményekben kötelezően 
foglalkoztatott vezetők és alkalmazottak létszámát szabályozó tör-
vényrész totális módosítását eredményes lobbizással sikerült ugyan 
megakadályoznia a PSZ-nek, ám így is maradt jónéhány olyan pasz-
szus, amely a helyi önkormányzat döntésére bízott bizonyos munka-
körökre vonatkozó státusokat (igazgatóhelyettesek, gyermek- és 
ifjúságvédelmi felelősök, szabadidő-szervezők, pedagógiai asszisz-
tensek, technikai dolgozók). Az önkormányzatok egy része azonnal 
lecsapott az új lehetőségre, és szakmai mérlegelések nélkül minden 
lehetséges álláshelyet megszüntetett. Jellemző módon a súlyos költ-
ségvetési hiánnyal küszködő, szegény települések döntöttek így. 
Ezáltal például a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására 
biztosított státusok (részmunkaidős lehetőségek) éppen ott szűntek 
meg, ahol a legnagyobb a hátrányos vagy halmozottan hátrányos 
tanulók aránya, és e feladatok teljes körű ellátására a leginkább 
szükség lenne. Ezek a költségvetési szempontok alapján megszületett 
döntések tovább nyitják a „közoktatási ollót”. A szegény települések 
rossz személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező iskolái és a gazda-
gabb települések jobb lehetőségeket biztosító iskolái között egyre nő 
a különbség! Így például a főváros elitnegyedének tekinthető XII. 
kerületben nem nyúltak a gyermek- és ifjúságvédelmi állásokhoz, 
viszont Sárisápon, Sándorfalván, Mohácson vagy a Komárom-Esz-
tergom megye által fenntartott intézményekben megszüntetik azokat.  
 Nagyon sok településen most készülnek a költségvetési hiány 
csökkentésére vonatkozó felmérések, tervek. Ezek a jövő tanévekre 
vetítik előre a megszorító intézkedéseket. jellemző példaként mutat-
juk be egyik megyeszékhelyünk intézkedési tervének tizenöt pontját, 
amely egyetlen szakmai szempont mérlegelését sem tartja szükséges-
nek, csupán a finanszírozás, a költséglefaragás lehetőségei szerepel-
nek a következők szerint. 
 

Részletek egy megyei jogú város költségvetési hiányt 
csökkentő vizsgálati listájából 

 

1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 1. sz. 
mellékletében nem kötelezően foglalkoztatott alkalmazottak lét-
számának áttekintése (GYIV-felelős, szabadidő-szervező, 
könyvtáros, ápoló). 

2. Az intézményekben foglalkoztatott vezetők órakedvezményé-
nek, foglalkoztatásának áttekintése (igazgatóhelyettes, óvodave-
zető-helyettes, tagozatvezető-helyettes). 

3. Az intézményi létszámhelyzet áttekintése. 
4. A túlórák, a helyettesítések rendszerének, mértékének áttekintése. 
5. A munkáltatói döntésen alapuló illetményrész áttekintése. 
6. A 2005. évi képzések áttekintése (szakképzés, felnőttoktatás). 
7. A bevételnövelési lehetőségek áttekintése. 
8. A technikai feladatok külső szolgáltatóval történő ellátásának 

megvizsgálása. 
9. A képzési szerkezet átgondolása, a 2005/2006. évi feladatmutatók 

alakulásának áttekintése. 
10. A lehetséges nyugdíjazások és a pályakezdők alkalmazási lehető-

ségének áttekintése. 
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11. Az intézményeknek adható óraszám-szabályozás áttekintése. 
12. A szakképzési alapból származó bevételek 15%-a működési 

kiadásokra felhasználható az új szabályozás szerint. A konkrét le-
hetőségek áttekintése. 

13. A dologi megtakarítási lehetőségek áttekintése. 
14. A vagyontárgyak értékesítési lehetőségének áttekintése. 
15. Az intézmények működésikiadás-csökkentési lehetőségeinek 

áttekintése. Például a 16 óra után csökkentett energiahasználat és 
ehhez kapcsolódóan az intézményi terembérbeadások, vállalkozási 
tevékenységek költségelemeinek áttekintése.  
 

4. A nem kötelező jellegű, béren kívüli juttatások körében idén is jel-
lemző változásként regisztrálhattuk az étkezési hozzájárulás összegének 
növekedését, az adómentesség határának felemelésével összefüggésben 
(melegétkezés esetében 8 000 Ft/hó, ételvásárlási utalvány esetében 4 000 
Ft/hó). Több településen azonban megvonták az étkezési támogatást. 
Néhány helyen viszont megjelent az üdülési csekk formájában nyújtott 
szolgáltatás. Az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulások nem vagy alig 
emelkedtek. Több önkormányzat (elsősorban városok) döntött egész-
ségpénztári támogatás mellett, hiszen ezek közterhek nélkül adható jutta-
tások. Az előző évhez hasonlóan sok településen előforduló rossz gya-
korlat, hogy amíg a polgármesteri hivatal dolgozói kapnak ilyen jellegű 
segítséget, a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó közalkalmazottak 
nem, vagy kisebb összegben (pl. a fővárosi fenntartású intézmények 
esetében). Mindez sok elégedetlenséget szül, és felveti, sürgeti az egysé-
ges közszolgálati törvény bevezetését.  
 Kistelepüléseken helyenként még él a pedagógus-illetményföld 
használatának lehetősége (pl. Máza), amely a XX. század hatvanas-
hetvenes éveiben még valamennyi falusi pedagógus által igényelhető 
támogatás volt. 
 5. A PSZ felmérése kiterjedt arra is, hogy a törvényi előírásoknak 
megfelelően alakulnak-e a tanulócsoportok kötelező óraszámai, az 
osztályfőnöki, a munkaközösség-vezetői órakedvezmények, a szak-
szervezeti tisztségviselők és közalkalmazotti tanácstagok munkaidő-
kedvezménye, a pedagógusok kötelező óraszámon felüli munkaideje, a 
második és a további diplomák utáni százalékos illetmények. E tekin-
tetben igen változatos képet látunk. A legtöbb településen jogszerűen 
járnak el, nem terveznek jogsértő intézkedéseket. Ám például 
Kalocsán, Kondoroson, Nemesgörzsönyben, Tiszaburán kevesebb a 
felhasználható óraszám, mint a közoktatási törvény 52. és 53. §-a 
szerint járna. Hódmezővásárhelyen pedig az önkormányzat csak a 
nyelvi órák bontását engedélyezi. 
 Hét községből (Pusztamonostor, Muhi, Balatonfűzfő, Erdőbénye, 
Vértessomló, Mesztegnyő, Nemesgörzsöny) kaptunk olyan visszajel-
zést, hogy nincs órakedvezményük az osztályfőnököknek és munkakö-
zösség-vezetőknek. 
 A szakszervezeti és közalkalmazotti munkaidő-kedvezményeket is 
sok helyen meg akarták szüntetni, illetve megpróbálták meggyőzni az 
érintetteket arról, hogy önként mondjanak le erről. Ezt csak határozott 
PSZ-fellépéssel lehetett megakadályozni. Több településen 
(Kesznyétén, Erdőbényén, Vértessomlón, Mesztegnyőn, Csetényben, 
Nemesgörzsönyben, esztergomi óvodákban) azonban nem biztosítják 
ezt. Háromfán lemondatták a KT-t a kedvezményekről, Hajdúböször-
ményben pedig a KT-elnök is csak 10%-nyit kap az előírt 15% helyett.  
 A második és további szakképzésért járó százalékos illetményt a 
vizsgált helyek nagy többségében megkapják. Debrecenben 2004 őszén 
számos jogtalan visszavonás történt, amelynek ügye sok tekintetben 
máig sem rendeződött. Pannonhalmán sem kapja minden erre jogosult 
ezt az illetményrészt, Pomázon viszont csak egy többlet-szakképesítést 
fogadnak el, illetve honorálnak. 
 A kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítést az önkormány-
zatok döntő többsége biztosítja az intézményeknek. Ám a Somogy 
megyei Mesztegnyőn például dologi kiadások számláit fizették ki 
belőle. A Győr-Moson-Sopron megyei Pázmándfalun 2004 
szeptembere óta nem fizetnek ilyen keresetkiegészítést, Rábapatonán 
pedig 2005 márciusától elvonásra kerül ez az összeg. Érden teljes 
egészében, Pilisszántón részlegesen visszatartották ezt az 
illetményrészt. Hasonló a helyzet a pedagógusok szakkönyvvásárlási 
keretével is. A jelentések szerint általában rendben van. Szentesről és 
Katymárról kaptunk olyan jelzést, hogy a kérdés rendezetlen. 

Kecskeméten szerettek volna belőle könyvtárfejlesztést végezni, Vácon 
az önkormányzat eredeti döntése szerint az előírt 14 000 forint helyett 
csak 7 000 forintot akartak kifizetni. Ám a törvénytelenséget belátva az 
önkormányzat visszavonta erre vonatkozó határozatát. 
 Több helyen fordul elő, hogy a közoktatási törvény 1. sz. melléklet 
Harmadik rész II/8. pontja értelmezésében, a teljes munkaidő tanítási 
órákkal le nem kötött részében elvégzendő munkaköri feladatok tekin-
tetében vita van. Többek között Szarvason, Földesen, Vértessomlón, 
Fonyódon, Dudaron. Az ügyelet, a kirándulás, a tanulókíséret, a szak-
kör, a korrepetálás, a készenlét körében van jelentős véleménykülönb-
ség. Karcagon a pedagógusoknak nyilatkozniuk kell, hogy a helyette-
sítést elvállalják-e ingyen, ha nem, akkor nem bízhatók meg vele! 
Hódmezővásárhelyen térítés nélkül végeztetik a  tehetséggondozást és a 
felzárkóztatást. 
 Súlyos jogsértést is jeleztek Mesztegnyőről, ahol az igazgató 22 
órára emelte a tanítóknak a kötelező óraszámát! Kecskeméten a 
szakvizsgák elismerését csak perrel lehet elérni, Szarvason az egyetemi 
diplomát túlzásnak, feleslegesnek ítélik általános iskolai tanár esetében. 
Sok helyen panaszkodnak a túlmunka lehetőségének erőszakos 
csökkentéséről (Érd, Karcag, Vértessomló, Balassagyarmat, Dudar).  
 Felmérésünk szerint a 2005. évi bérfejlesztést a települések 78-
80%-a időben végrehajtotta. Az önkormányzatok egyötöde azonban 
késve intézkedett (14 településen március 1-től, 17 településen csak 
április 1-től fizették visszamenőleg a megemelt béreket). 
 Szegeden hóközi kifizetéssel áprilisban, Fonyódon, Érden, 
Karancskeszin pedig csak májusban kapták meg a január 1-től esedékes 
emelt bért. Pásztón a késlekedő béremelés miatt az intézményvezetők 
voltak a mostohagyerekek. Tihanyban nem történt meg az átsorolás 
sem, és csak 6% a tervezett emelés, állítólag munkáltatói kiegészítéssel 
pótolják a hiányzó összeget. 
 A január 16-án kifizetendő ún. nulladik havi juttatást a többség 
időben megkapta, a fent jelzett településeken különbözetet folyósítot-
tak, mert januárban még nem az emelt bérekkel számoltak. Egy helyen 
(Újlétán) még nem jutottak hozzá a különbözethez. 
 6. Sok városban és megyében jelentős racionalizálási lépések 
történtek. A legnagyobb arányú takarékossági intézkedésekre, 
álláshelymegszüntetésekre a megyei önkormányzatok által fenntartott 
intézményekben került sor. Nagyon sok önkormányzat a gyermeklét-
szám csökkenésével, az oktatásfinanszírozás gondjaival, a költségvetési 
hiánnyal összefüggésben intézményösszevonást tervez (Budapest 
főváros, Szarvas, Kazincbarcika, Nyalka, Kecskemét, Hódmezővásár-
hely, Székesfehérvár, Berettyóújfalu, Füzesabony, Tatabánya, Komá-
rom megye, Salgótarján, Fonyód, Szentgotthárd, Mesztegnyő, Nyír-
egyháza, Szolnok, Kunszentmárton). Intézménybezárásokat szándé-
kolnak Kecskeméten, Dunaújvárosban, Szombathelyen. A felsorolás 
mutatja, hogy a vélt megoldás általános, minden típusú önkormányzat 
rákényszerül. A néhány éve még országos viszonylatban kiemelkedő 
helyi oktatáspolitikát folytató Kazincbarcikán nagymértékű intézmény-
összevonásokra, leépítésekre kerül sor a szakmai szempontok háttérbe 
szorításával. A kisvárosi viszonyokhoz képest szokatlan „intézmény-
óriást” hoz létre az önkormányzat Szentgotthárdon. Két általános isko-
lát, a gimnáziumot és a zeneiskolát vonja egy intézményi irányítás alá, 
csupáncsak a szakközépiskola marad önálló oktatási intézmény a vá-
rosban. Az intézményóriásnak nincs székhelye, a négy tagiskola marad 
a helyén, csak az irányítás lesz közös, s koncentrálódik majd a főigaz-
gató kezében. 
 A technikai (takarítói, konyhai) feladatok vállalkozásba adása, 
kiszervezése is több éve zajló, tipikus jelenség, különösen a nagy-
városokban. Vidéken, például Tatabányán 78, Székesfehérváron 65, 
Dunaújvárosban 56 ilyen jellegű közalkalmazotti státus szűnik meg. 
Nagyon sok helyen átcsoportosításukat, közös gazdálkodó szervezetek 
létrehozását tervezik (pl. Tolna megye, Szombathely, Szentgotthárd, 
Balatonfüred, Bakonyjákó, Nagykanizsa, Kondoros, Gyula, Mád, 
Lakitelek, Dunaújváros, Győr, Berettyóújfalu, Füzesabony). 
 A megkérdezett 175 település mintegy fele (88) csatlakozott 
valamilyen kistérségi társuláshoz, 12 további település ugyan jelzett 
társulást, de ezek nem érintik az oktatást. Sok helyen a jobb pályázati 
lehetőséget, a jobb szakszolgálati ellátást, a több központi forrást 
említik meg előnyként, ösztönzőként. 
 Árok Antal Dr. Horváth Péter 



" 

2005. május 9.  Fórum • 7
 

 

A kistelepülések, kisiskolák finanszírozási gondjainak enyhítése 
 
Az Országgyűlés szocialista frakciója folya-
matosan kiemelkedő figyelmet fordít a kis-
településeken élő emberek, családok életkö-
rülményeinek javítására, különösen a gyer-
mekek óvodai és iskolai ellátásának színvo-
nalára. Erről Tatai-Tóth András, a frakció 
oktatási munkacsoportjának tagja adott 
tájékoztatást. 
 A költségvetési törvény tartalmazza 
azokat a külön forrásokat, amelyekkel elis-
mertük, hogy a kistelepüléseken az óvodai és 
iskolai ellátás többletforrást igényel.  
 Ilyen címen kapnak külön támogatást az 
önkormányzatok:  

• a bejáró gyermekek után (25 000 
Ft/fő),  

• a 3 500 – 3 000 lélekszám közötti 
falvak tanulónként 12 500 Ft-ot, 

• a 3 000 lélekszám alatti települések 
tanulónként 25 000 Ft-ot, 

• az 1 100 lélekszám alatti települések 
az óvodások és alsó tagozatosok után gyer-
mekenként 50 000 Ft-ot, ha a felsősöket 
társulásban oktatják, 

• a társulás által fenntartott iskolákban 
gyermekenként 45 000 Ft-ot, 

• a többcélú kistérségi társulás révén 
további 60 000 Ft-hoz juthatnak az intéz-
ményfenntartók tanulónként. 
 Sok kistelepülés nem képes egyedül a 
kor követelményeinek megfelelő színvonalú 
iskolát működtetni. Együttműködésük ösz-
tönzésére a költségvetési törvény kiegészítő 
forrásokat biztosít, de ezeket meghatározott 
csoport-, illetve osztálylétszám eléréséhez 
köti.  
 Tapasztalatunk szerint az ország 
jónéhány aprófalvas kistérségében az 
együttműködés, társulás ellenére sem telje-
síthetők ezek a létszámelőírások. Ezért a 
szocialista frakció oktatási munkacsoportja 
kezdeményezte, hogy legyen mód egyedi 
elbírálásra is. Erre a megyei közigazgatási 
hivatal elnöke lesz jogosult. 
 Akkor kaphatnak felmentést  a létszám-
határok teljesítése alól, ha helyi önkormány-
zat, vagy önkormányzatok társulása  által 
fenntartott közoktatási óvoda, iskola: 

• ésszerű keretek között biztosítja az 
óvodások és az alsó tagozatosok lakhelyük-
höz közeli ellátását, a felső tagozatosok 
esetében pedig a szakrendszerű oktatást; 

• fokozatosan, belátható időn belül a 
térség adottságainak megfelelő optimális 
csoport- és osztálylétszámokhoz  igazodik; 

• legalább középtávon (5-8 év) képes 
biztosítani és ellátni az érintett települések 
közoktatási feladatait. 
 Ebben az évben az előző feltételeknek 
megfelelő intézmények a 10.000 Ft/fő kiegé-
szítő, valamint a 45 000 Ft/fő társulási nor-
matívának megfelelő összeget kaphatják. Az 
erre vonatkozó belügyminiszteri útmutató 
elkészült.  
 A szocialista frakció támogatja, hogy a 
következő évtől a költségvetési törvény keretei 
között szerepeljen az egyedi elbírálásra vonat-
kozó rendelkezés. A frakció oktatási munka-
csoportjának javaslatára hasonló döntés 
született a többcélú kistérségi társulások 
esetében is. A belügyminiszter indokolt esetben 
eltérést engedélyezhet a létszámhatároktól.  
 További kezdeményezésük olyan kiegé-
szítő normatíva bevezetése is, amely minő-
ségi mutatóhoz kötődik. A következő évtől a 
szakos ellátottság lehet ilyen, később a „hoz-
záadott érték” mérésének bevezetésével a kör 
bővíthető lesz. 

 
 

VESZEDELMES VISZONYOK – TANÁRVERÉS NÓGRÁDBAN 
 

E problémakörrel lapunknak sajnos rendszeresen foglalkoznia kell. A pedagógusokat ért atrocitások, az iskola fegyelmezési problémái 
mindig szolgálnak olyan eseménnyel, amelyről nem hallgathatunk. Ezúttal egy megdöbbentő, nagy vihart kavart balassagyarmati esetről 
írunk, amelyben a bíróság gyorsított eljárással már ítéletet is hozott. 

 
Három évig terjedő letöltendő börtön lehetett volna a legsúlyosabb 
büntetése annak a 18 éves balassagyarmati lánynak, aki bántalmazta 
tanárát a balassagyarmati Szent-Györgyi Albert Gimnázium vécéjében 
2005. április 11-én. Az érettségi előtt álló, de 18. évét már betöltött 
elkövető jobb öklével kétszer hátulról fejbe ütötte és megpróbálta 
megrugdosni tanárnőjét, majd bántó, sértő kifejezések közepette 
prostituáltnak nevezte őt. A brutális cselekmény akkor történt, amikor 
az egyik pedagógus a kulturális rendezvényről igazolatlanul hiányzó 
diáklányokat próbálta a vécéből az előadásra terelni. Az elkövető 
roszszullétre hivatkozva bujkált, majd ütött. 
 A bíróság közfeladatot ellátó személy elleni erőszakos bűntett 
miatt indított eljárást, és 2005. április 22-én már ítéletet is hozott. Az 
elkövetőt a bíróság két évig próbára bocsátotta, és pártfogó 
felügyelete alá helyezte. Továbbá kötelezte arra, hogy kéthavonta 
pszichológiai gyógykezelésnek vesse alá magát, és ezt igazolja 
pártfogójának. Az ítélkező bíró enyhítő körülményként vette 
figyelembe, hogy az elkövető fiatal,  és megbánta tettét.  

 Az erőszakról az iskolaigazgató hivatalból értesítette a 
rendőrséget. A megvert és városszerte köztiszteletben álló tanárnő 
jelezte, nem kíván feljelentést tenni. Ám a hivatalból megindult 
eljárást azonnali nyomozás, vádemelés és gyorsított bírosági 
döntés követte. A lány nem volt jó tanuló. Visszahúzódó és 
csendes diák, akit noszogatni kellett. Jogilag ugyan még az iskola 
diákja, de már nem látogatja az órákat. Értesülésünk szerint a 
tantestület eltávolítja őt az iskolából. Fényképe sem lehet rajta az 
érettségi tablón.  
 Az édesapa napi tizenhat órában dolgozik biztonsági őrként. Bánt 
az egész eset, mert az én gyermekem tette, de ezért nem zavarhatom 
el magamtól; bár ott lettem volna, hogy megfogjam a kezét – 
nyilatkozta az elkövető édesapja. Az édesanya ápolónő a helyi 
kórházban. A családot teljesen megrázták a történtek. A szülők 
szégyellik magukat a lányuk helyett. Az apa visszafojtja a dühét, az 
édesanya talán még életében nem volt ilyen szomorú. A lány pedig 
csak néz maga elé szótlanul, rezzenéstelen arccal. 

 
 

Közoktatási vezető szakirányú továbbképzés PSZ-tagoknak, tisztségviselőknek 
 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BMGE) Pedagógiai Tanszéke a 2005/2006-os tanévben is indítja a 
KÖZOKTATÁSI VEZETŐ szakirányú továbbképzést. Ez a PSZ és a tanszék megállapodása alapján érdekvédelmi-szakszervezeti 
kiegészítő képzéssel bővült. Ez által a hallgatók 4 féléven át a többi mellett az érdekvédelmi-szakszervezeti ismeretek tantárgyat is tanulják. 
A jelentkezés határideje: 2005. június 5. (Jelentkezési lapok a PSZ Országos Irodájától igényelhetők, illetve honlapunkról – 
www.pedagogusok.hu - letölthetők.) 
A beiratkozás ideje: 2005. július 1-2. 
A kétéves (4 szemeszteres) képzést záróvizsga követi. Ennek, valamint a diplomamunka megvédésének alapján a végzettek közoktatási 
vezetői szakirányú oklevelet kapnak, amely egyben pedagógus-szakvizsgát is jelent. Az érdekvédelmi szakszervezeti vizsgák letétele esetén 
ez kiegészül szakszervezeti vezetői oklevéllel. A kiadott oklevél a végzettek alapdiplomájára épül, és azzal azonos szintű (egyetemi vagy 
főiskolai). A pedagógus-szakvizsga teljesítésével magasabb fizetési osztályba kell sorolni a pedagógust! 
Egy hallgató költsége félévenként 95.000 Ft, amely fedezhető a pedagógus-szakvizsga és -továbbképzés céljára biztosított normatív 
támogatásból. (Ebbe beletartozik az oktatási, az adminisztrációs, a tananyagcsomag és a bentlakásos tréning valamennyi költsége.) 
További információ: PSZ Országos Iroda (1068 Bp., Városligeti fasor 10., Tel./fax: 322-8464; Internet: www.pedagogusok.hu). 
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HAZAI MOZAIK 
 

Továbbtanulás 2005 
 
A tanév rendjéről szóló oktatási miniszter által kiadott 11/2004. 
(III.24.) OM rendelet szerint 2005. február 15-ig jelentkezhettek a 
középfokú oktatási intézményben most érettségiző vagy a már 
korábban érettségizett diákok a felsőfokú oktatási intézményekbe. 
 Az Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda már teljesen 
feldolgozta az egyetemi és főiskolai jelentkezési lapokat. Ezen 
eredmények birtokában világosan láthatók bizonyos tendenciák. 
Példának okáért jelentősen növekedett a klasszikus értelemben vett 
bölcsész szakok (a magyar, a történekem, a kommunikáció, a 
művelődésszervező) népszerűsége. Talán az is érdekesnek mondható, 
hogy többen választották az előző évekhez viszonyítva az 
altajisztikát, a japán, a kínai, az ógörög és a tibeti szakokat, továbbá a 
gazdasági jellegű és az egészségügyi szakcsoportokat. 
 Az idén is kevesebben érdeklődtek az agrár-, a műszaki és a 
természettudományos képzések iránt. 
 Talán ami a meglepetés erejével hatott, az az, hogy eddig igen 
nagy népszerűségnek örvendő informatika kedveltsége is csökkenő 
tendenciájú. A jelentkezési rangsorokat figyelve kiderül: a pályázók 
többsége a gazdasági jellegű szakokat jelölte meg az első helyen. 
Mintegy ötszörös a túljelentkezés a művészeti területekre, négyszeres 
a bölcsész szakokon, míg háromszoros a jogász-, a gazdasági, 
valamint a testkulturális képzésekre. 
 Tehát nem sok minden változott az elmúlt évekhez képest. A 
jelentkezők alig figyelnek a munkaerő-piaci igényekre, továbbra is a 
humán szakok a népszerűek. 
 Figyelemre méltó azonban a gazdasági felsőoktatás pozíciójának 
további megszilárdítása, sőt némileg talán erősödése is. Miközben – 
mint mondottuk – legtöbben még mindig a bölcsész, humán szakokra 
esküsznek, növekszik azon diákok száma, akik a jelen időszak piaci 
elvárásaihoz igazodó képzéseket helyezik előtérbe. Sajnos, továbbra 
is tény maradt, hogy a pedagógusképző intézményekbe jelentkező 
hallgatók csak egy szakra jelentkeznek, ami a későbbiek folyamán 
foglalkoztatási, elhelyezkedési gondot is jelenthet. 
 Hogy végül is ki döntött jól, az legkésőbb a tanulmányai befe-
jezése után biztosan kiderül. 

Dr. Pataki Mihály, 
a PSZ Intézményvezetői Tagozatának elnöke 

 
A hátrányos helyzetű és roma gyerekek oktatási 

integrációs programjáról 
 

A témát már korábban is érintettük. Legutóbb lapunk 2005. március 8-i 
számában egy konferenciáról közreadott tudósítás kapcsán szóltunk 
erről. Most Gál Margitnak a hazai gyakorlatot bemutató írását közöljük, 
amelyet OM-tájékoztatók alapján állított össze. A szerző a Budapest VIII. 
kerületi Erdélyi utcai, roma többségű iskola pedagógusa, a PSZ 
közoktatási-szakszervezeti vezetőképző csoportjának elsőéves hallgatója. 
 A helyzetjelentések a következőkről szólnak: a 2002-es adatok 
alapján az európai uniós országokban a 14 év alatti gyermekek 2-2,5%-a 
minősül fogyatékosnak, míg a magyar gyerekek 5,3%-a. Ma 
Magyarországon mintegy 49 ezer gyermeket sorolnak a fogyatékosok 
közé. Az 1993-as adatok alapján (a kisebbségi törvény 1993 óta nem teszi 
lehetővé a származás szerinti regisztrációt) ezen gyermekek közül 42% a 
roma tanuló. 
 Több iskolában a törvénnyel ellentétes mértékű a csoportösszevoná-
sok aránya az eltérő tantervű tagozatokon: 
 - 9 iskolában működik 8 összevont osztály az eltérő tantervű 
tagozatokon; 
 - 83 iskolában működik legalább 4 összevont osztály; 
 - 17 iskolában működik 4-nél több összevont osztály; 
 - 54 olyan iskola van, ahol valamennyi évfolyam külön osztályban 
tanul. 
 Tehát 100 iskola nem felel meg a törvényi szabályozásnak, mert az 
intézményben 3-nál több összevont osztály működik. 

 Az OM által kidolgozott program célja: 
 - a szegregált oktatási formák fokozatos lebontása; 
 - az integrált nevelés elterjesztése; 
 - fizikai elkülönítés jelentős csökkentése, illetve felszámolása; 
 - az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés és az 
igazságos verseny feltételeinek biztosítása. 
 Az Oktatási Minisztérium intézkedései során több program került 
előtérbe: 
 - „Utolsó padból…”-program 
 Az indokolatlanul enyhe értelmi fogyatékosnak minősített, hátrányos 
helyzetű gyerekek iskolai szegregációját igyekszik csökkenteni, meg-
szüntetni. Fontos feladata a programnak a sajátos nevelési igényű gyere-
keket oktató intézmények átalakulásának támogatása annak érdekében, 
hogy ezek az iskolák feladataikat elláthassák. A sajátos nevelési igényű-
nek minősített tanulók normál tantervű oktatásba visszahelyezése esetén 
2 évig kiemelt normatíva jár az érintett intézményeknek. A program 
támogatja a felsőoktatásba való bekerülés esélyét. Célul tűzi ki a szakértői 
bizottságok minőségfejlesztését. 
 A program eddigi eredményeként könyvelhetjük el, hogy a 2. osztá-
lyos tanulók kötelező felülvizsgálata során 38 független szakértőt sikerült 
felkészíteni és delegálni a szakértői és rehabilitációs bizottságokba. To-
vábbá a szakértői munka minőségfejlesztésen ment keresztül. Ez mód-
szertani és technológiai egységesítést, megfelelő szakmai attitűd kialakí-
tását jelenti. 
 A felülvizsgált gyermekek száma 2083 fő, ebből visszahelyezésre 
javasoltak száma 230 fő volt. A visszahelyezések száma a korábbi tan-
évekhez képest (2001/2002, illetve 2002/2003) megnégyszereződött. A 
program keretén belül megkezdődött az eltérő tantervű, szegregált iskolák 
egységes gyógypedagógiai módszertani központtá alakítása. 
 - Adminisztrációs jelzőrendszer felállítása, amelynek célja, hogy 
felismerje a gyakorlatban létező etnikai vagy más alapokon megvalósuló 
diszkriminációt, majd koordinálja a jogi segítségnyújtás legcélravezetőbb 
formái közötti eljárást. Együttműködő partnerek: központi szervek, szak-
értői szervezetek, jog- és érdekvédő civil szervezetek, cigány kisebbségi 
önkormányzatok. A projektterv, amely megvalósítás alatt áll, a legrászo-
rultabbak számára kívánja biztosítani a diszkrimináció elleni jogorvoslat-
hoz, ezen keresztül az oktatási esélyegyenlőséghez való „hozzáférést”. 
Ennek egyik eleme a „házhoz vitt segítség”, azaz a helyi, települési szin-
ten élő aktív „szakemberek” képzése. 
 - Ösztöndíjprogrammal a felsőoktatásba való bekerülés támoga-
tása (költségtérítéses képzés költségeinek állami átvállalása). A hátrányos 
helyzetű gyermekek tanulmányainak támogatására szolgál az Arany 
János Kollégiumi Program, az Útravaló nemzeti ösztöndíjprogram. Ez 
utóbbihoz középiskolai érettségi elérése, szakma tanulása területén kap-
csolódnak programok. 
 - Tanodaprogram az általános és középiskolás korú, az oktatásban 
szociális helyzetükből adódóan hátrányokkal küszködő tanulók, 
különösen roma diákok iskolai sikerességét és továbbtanulását segíti. 
 A pályázatoknak köszönhetően ebben az évben 23 új tanoda kezd-
hette el munkáját. Gál Margit 

 
A 6-14 éves iskolás és fogyatékos gyermekek számának alakulása 
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Üdülés Balatonbogláron 
 

Hosszú idő után, ez évtől újra megnyitja 
kapuit a PSZ-tagok számára 
a Pedagógusok Szakszervezete 
Balatonboglár, Fiumei u. 16. sz. alatti üdülője. 
 

Közvetlenül a Balaton partján fekvő, saját stranddal rendelkező 
korszerű üdülő 10 háromágyas és 6 négyágyas szobával várja a 
nyugalomra, kényelmes pihenésre, strandolásra vágyó ven-
dégeket. Valamennyi egységhez önálló fürdőszoba tartozik, s 
minden szobában korszerű tv-készülék üzemel. 
 
Az egyhetes, 7 éjszakás, hétfőtől hétfőig tartó turnusokat július 4-
től kezdődően augusztus 22-ig lehet igénybe venni. 
 
Az egyhetes turnus térítési díja PSZ-tagok és családtagjaik 
számára 24 500,- Ft/fő, amelyet a jelentkezés elfogadását, visz-
szaigazolását követően kell befizetni. A díj nem tartalmazza az 
étkezést (ezt egy közeli vendéglőben kedvezményes áron lehet 
megrendelni) és az idegenforgalmi adót (ezt a helyszínen kell 
kiegyenlíteni). Nincs viszont strandköltség! 
 

Elő- és utószezonban (június, illetve szeptember) a nyugdíjas 
PSZ-tagok számára egy turnus térítési díja 21 000 Ft/fő. 
 
A PSZ-tagság igazolásához PSZ-tagkártya szükséges! 
 
A hajókikötőhöz és a vasútállomáshoz egyaránt közel fekvő üdülő 
a kirándulást kedvelők számára is jó lehetőségeket biztosít. A BB-
centrum pedig a bor- és pezsgőkedvelők számára nyújt kellemes 
kóstolási lehetőséget. 
 

Az igényeket hagyományos vagy elektronikus levélben, 
illetve faxon legkésőbb május 31-ig kell eljuttatni 

a PSZ Országos Irodájához (1068 Budapest, Városligeti fasor 10. 
T./fax: 342-7766, e-mail: psz@enternet.hu). 

 
További információ: Síkhegyi Magdolnánál (tel.: 342-7766). 

 
 

Üdülés Bélatelepen 
 

A Pedagógusok Szakszervezete Baranya megyei szervezete 2005-
ben is önköltséges, önellátó (étkezés nélküli) üdülési lehetőséget 
biztosít bélatelepi üdülőjében. Az üdülőben turnusonként három 4 és 
kettő 2+1 ágyas szoba áll rendelkezésre. 
 A beutaltak részére biztosított szolgáltatások: 
 - hideg-melegvizes tusoló, mosdó, 
 - teljes ágyneműfelszerelés, 
 - főzési lehetőség (jól felszerelt konyhában), 
 - élelemtárolási lehetőség (öt hűtőszekrényben), 
 - társalgó (étkező), tv, 
 - sportoláshoz szabadtéri asztalitenisz, 
 - kulturált fürdési lehetőséget nyújt a bélatelepi szabadstrand 
(5 percre van az üdülőtől), 
 - lehetőség van a gépkocsik üdülőn belüli elhelyezésére. 
 Turnusok időpontjai: 
 Előszezon: június 9-től 17-ig. 
 Főszezon: június 19-től 27-ig; június 28-tól július 6-ig; augusztus 
3-tól 11-ig; augusztus 12-től 20-ig; augusztus 21-től 29-ig. 
 Beutalók ára előszezonban: 4 ágyas szoba 26 000,- Ft; 2+1 
ágyas szoba 19 000,- Ft. 
 A beutalók ára főszezonban: 4 ágyas szoba 33 000,- Ft (2+1 
ágyas szobák kiadva főszezonra). 
 A beutalók ára nem tartalmazza az önkormányzat által 
megállapított üdülőhelyi díjat (160,- Ft/nap). 
 Beutalót és további információt a Pedagógusok Szakszervezete 
Baranya Megyei Irodájában lehet igényelni. Horváth Csabáné 7622 
Pécs, Móricz Zs. tér 5. Tel./fax: 72-232-022. 
 

 

Üdülés Hévízen 
 

A Pedagógusok Szakszervezete Veszprém megyei szervezete 2005-ben is 
meghirdeti önköltséges üdülési lehetőségét Hévízen, a Jókai u. 12. szám 
alatti üdülőjében. 
 A vendégek elhelyezése 2 ágyas hideg–melegvizes mosdókkal fel-
szerelt szobákban, és 2-3 ágyas manzárdszobákban történik. Fürdőszobák 
és WC-k a folyosóról nyílnak. Közös társalgóban tv-nézési lehetőség van. 
Edényekkel felszerelt konyhában főzési lehetőséget biztosítunk. Az 
üdülőtől a fürdő kb. 10 perc sétával érhető el.  
 Elő-utószezonban:  2200 Ft/fő/éjszaka 
 Főszezonban:          2500 Ft/fő/éjszaka,  
 Manzárdszobában: 2200 Ft/fő/éjszaka (csak főszezonban működik) 
 Jelentkezés, további információ: Pedagógusok Szakszervezete 
Veszprém Megyei Irodája, 8200 Veszprém, Budapest út 8. Telefon: 
88/428-455 /48-as mellék. 

 

 
 

Hajdúszoboszló – Vörösmarty Vendégház 
 
Ellátás: Félpanziós ellátás (hétfő reggelitől vasárnap reggeliig) 
Árkategória:  (7 éjszaka 8 nap – vasárnaptól-vasárnapig) 
 Kétágyas szoba (2 főre félpanzióval): 53.000.-Ft/turnus 
 Háromágyas szoba (3 főre félpanzióval):  72.500.-Ft/turnus 
 Négyágyas szoba (4 főre félpanzióval):  92.000.-Ft/turnus 
 Az ár 15% áfá-t tartalmaz. – Idegenforgalmi adó: 300.-Ft/fő/éj – 

(18-70 éves korig); - a helyszínen kell fizetni. 
Turnusok: 01. június 19. – június 26.; 02. június 26. – július 03.; 03. 

július 03. – július 10.; 04. július 10. – július 17.; 05. július 17.  július 
24.; 06. július 24. – július 31.; 07. július 31. – augusztus 07.; 08. 
augusztus 07. – augusztus 14.; 09. augusztus 14. – augusztus 21.  

 

Hévíz – Hotel PANORÁMA*** 
 
Elhelyezés: 2 ágyas classic típusú erkélyes, fürdőszobás szállodai 

szobában, színes TV-vel, telefonnal, minibárral, fürdőköpeny-
használattal. 

Ellátás: Félpanziós ellátás. Nagy kínálattal rendelkező svédasztalos 
reggeli, - vacsora. 

Árkatagória: (6 éjszaka 7 nap) – 37.500.-Ft/fő/turnus 
Turnusok: 01. június 19. – június 25.; 02. június 25. – július 01.; 03. 

július 01. – július 07.; 04. július 07. – július 13.; 05. július 13. – 
július 19.; 06. július 19. – július 25.; 07. július 25. – július 31.; 08. 
július 31. – augusztus 06.; 09. augusztus 06. – augusztus 12.; 10. 
augusztus 12. – augusztus 18. 

A szobákat az első nap 14:00 órától lehet elfoglalni és az utolsó napon 
10:00 óráig kell elhagyni. 
Idegenforgalmi adó: 315,-Ft/fő/éjszaka (18-70 éves korig) 
 

Róma – (5 éjszaka 6 nap) 
(komfortos autóbusszal - éjszakai utazás nélkül, programokkal) 

 
2005. augusztus 15 – augusztus 20-ig. (hétfőtől-szombatig - 2600 km) 
Indulás: 2005. augusztus 15-én (hétfő) reggel 06:00 órakor az ELTE BTK 

Trefort kert udvarából, Múzeum krt. 4-6. (Múzeum krt. - Rákóczi út 
saroknál) 

Utazás: Komfortos autóbusszal (légkondicionált, WC, videó, büfé) 
éjszakai utazás nélkül, utazás közben rövid pihenőkkel és kiegészítő 
programokkal. 

Útvonal:BUDAPEST–Rábafüzes–Klagenfurt-Udine-Padova-Assisi-RÓMA 
RÓMA-Firenze-Padova-Udine-Klagenfurt-Rábafüzes-BUDAPEST  
Szállás:Első és ötödik este tranzit szállás Padovában **szállodában 

(reggelivel), a három római szállás vendégházban (reggelivel), ami ** 
szállodai elhelyezésnek felel meg, kétágyas zuhanyozós, WC-s 
szobákkal. 

Ellátás: Kontinentális reggeli a szálláshelyeken, ezen kívül önellátás. 
RÉSZVÉTELI DÍJ: 92.000.-Ft/fő + biztosítás 2.220.-Ft/fő 
 Az ár tartalmazza az autóbuszos utazást idegenvezetéssel, az 5 éjszakai 

szállást reggelivel. (DE! – nem tartalmazza a belépődíjakat és a helyi 
közlekedés árát Rómában, amely kb. 60.-Euró) 

 

Jelentkezni lehet 2005. május 20-ig, ill. a római útra 17-ig  
ELTE FDSZ SZB-nél. Telefon: 411-6517 – Fax: 411-6747 
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Ezzel a címmel a sajtóorgánumokban tallózva a velünk vagy rólunk készült írásokból közlünk összeállítást. Így egyrészt egy csokorba gyűjtve áttekintést 
kaphatunk arról, hogy milyen információk jutottak el gondjainkról, eredményeinkről a társadalomhoz, másrészt azt is láthatjuk, melyek azok a lényeges 
problémák, törekvések, amelyek még nem vagy nem kellő módon váltak ismertté. Egyszerre célunk tehát a tájékoztatás és tájékozódás. 
 

 

NÉPSZAVA 
(2005. IV. 21.) 

Közszféra: eltérő érdekek és vélemények 
 

Nemcsak a kormány, hanem a szakszervezetek és az 
önkormányzatok sem egységesek abban, szükség van-e a 
közszférában a 65 éven felüliek közszolgálati jogvi-
szonyának kötelező megszüntetésére, illetve milyen 
változtatásokkal lehet megfelelő szabályozást kialakítani. 
A többi között ez derült ki az Országos Közszolgálati 
Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) tegnapi ülésén. A 
júniustól hatályba lépő szabályról Gyurcsány Ferenc 
miniszterelnök már februárban, a Szakszervezetek 
Együttműködési Fórumánál tett látogatásakor azt mondta: 
„át nem gondolt szabályozás született” a 65. életév 
betöltésével automatikusan életbe lépő nyugdíjazás 
ügyében. Ezután az MSZP munka világa munkacsoportja 
olyan tervezetet dolgozott ki, amely szerint a közszolgálati 
jogviszony 65. év felett a határozott időre szóló 
kinevezések esetén maradhatna meg, valamint akkor is, 
ha eredménytelennek bizonyul a pályázat egy bizonyos 
munkakör betöltésére. 
 A munkavállalói oldal többsége elutasította mind 
az eredeti, mind a módosító javaslatot, és új előterjesz-
tés kidolgozását szorgalmazta. Varga László, a Szak-
szervezetek Együttműködési Fórumának alelnöke, a 
PSZ elnöke kiemelte: nem értenek egyet azzal, hogy 
bármilyen életkorban kötelező legyen a nyugdíjazás a 
közszférában. (…) 

NÉPSZABADSÁG 
(2005. IV. 9.) 

Kisiskola: sok és kevés 
 

(…)Az „egy település egy önkormányzat” elve alapján 
3140 önkormányzat jött létre: több mint fele olyan 
településen működik, ahol ezernél kevesebben laknak. 
Több száz kistelepülés indított újra iskolát, épített új 
iskolaépületeket – dacreakcióként a korábbi kényszerű 
iskolakörzetesítésekre. – Csak azt nem vették figyelembe, 
hogy a gyermeklétszám egyre jobban csökken – mutat rá 
Árok Antal, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke. 
 Az 1990-91-es tanévben 1,2 millió általános iskolás 
korú gyermek volt, tavaly szeptemberben már csak 912 
ezren koptatták az alapfokú intézmények padjait, 2006-ig 
pedig újabb 80 ezerrel lesz kevesebb gyerek az iskolák-
ban. (…) A kistelepülési iskolák egyik nagy gondja 
egyébként éppen ez: annyira kevés a gyerek, hogy a 
szaktanároknak nem telik ki a kötelező óraszámuk. Ezért 
van az, hogy olykor a kémiatanár tanítja a földrajzot is, 
pedig nincs hozzá képesítése – mondja Árok Antal. (…) 
 A szakszervezetek és az önkormányzati szövetsé-
gek nem véletlenül szorgalmazzák most már évek óta a 
közoktatás finanszírozásának felülvizsgálatát. Eddig 
azonban mindössze egy tárcaközi bizottság és egy 
parlamenti vizsgálóbizottság alakult, ez utóbbi egy 
jelentést is elfogadott az iskolabezárások okairól. Árok 
Antal most úgy látja: év végére talán elkészül egy olyan 
koncepció, amelyet a következő kormány beilleszt majd 
a programjába. (…) 

(2005. 05. 04.) 
Az iskolákon spórolnak 

 

Egyre inkább a közoktatáson takarékoskodnak az 
önkormányzatok – derül ki a Pedagógusok Szakszerve-
zetének felméréséből. A megszorító intézkedések 
elrendelésekor mindinkább háttérbe szorulnak a szak-
mai szempontok – olvasható a jelentésben. A felmérés 
szerint a bérfejlesztést a települések 80 százaléka időben 
végrehajtotta, de egyötödük késve intézkedett. 

MAGYAR HÍRLAP 
(2005. IV. 13.) 

Rövidebb mondatok a tankönyv… 
 

Ősztől szigorú és mérhető szempontrendszer 
alapján minősülhet tankönyvnek egy könyv. Az 

oktatási tárca szabályozná a mondatok hosszát, a 
szakszavak gyakoriságát, a képek arányát. 
Bevezetnék a „kiváló tankönyv” címet, amelyet 
már nem az eladott példányszám alapján 
kapnának a könyvek. 
 (…) Varga László, a Pedagógusok Szakszerveze-
tének elnöke helyesli a szigorítást, „Nem véletlenül 
indul gyakran szakmai vita egy-egy könyv minőségé-
ről” – mondta. Az elnök úgy véli, a kínálat szűkítése 
könnyítené a tanárok dolgát, és egységesebbé válhatna 
az oktatás. 

(2005. 05. 06.) 
13. havi bér: pereket nyernek a tanárok 

 

Több száz munkaügyi pert indítottak január óta a 
pedagógusok a nem jogszerűen kifizetett 13. havi bér 
miatt, az elsőfokú ítéletek mindegyike nekik adott 
igazat – közölte tegnap Varga László, a Pedagógusok 
Szakszervezetének elnöke. Az elnök hozzátette: az 
iskolák kilencven százaléka jelezte, hogy pénzhiány 
miatt csoportokat von össze, és ezzel együtt feltehetőleg 
pedagógusokat bocsát el. 

HVG 
(2005. IV. 19.) 

Kistérségi társulások támogatása 
 

„Legkevesebb 200 milliárd forintot takaríthatna meg 
az állam évente, és a szolgáltatások színvonala sem 
csorbulna” – sorolja a kistérségi társulások melletti 
érveit Jauernik István, az Országgyűlés 
önkormányzati bizottságának MSZP-s alelnöke –, 
feltéve, hogy a települések hajlandóságot mutatnak a 
közigazgatás, a közszolgáltatás terén a szövetkezésre. 
Négy-öt falu együtt bizonyára könnyebben meg tudja 
fizetni a nyelvtanárokat, a logopédust, mint külön-
külön; fel tudja építtetni a hiányzó tornatermet, a 
gyermekeket pedig iskolabusz vihetné a 
színvonalasabb képzést nyújtó, közösen fenntartott 
iskolába – legalábbis elvileg. (…) 
 A társulás nemcsak előnyökkel kecsegtet, 
hanem hovatovább kényszer is. A központi 
költségvetés tavaly 1350 milliárd forintot költött, az 
idén pedig 1460 milliárdot fordít csaknem 3200 
önkormányzat teendőinek és működésének 
finanszírozására, csakhogy ez a normatív támogatás 
– a szakértők és az érintettek egybehangzó 
értékelése szerint – nem fedezi a helyhatóságok 
költségeit. Mivel a kötelező társítás szándéka 
megbukott, a 2004. december 1-jén életbe lépett tör-
vény a többcélú kistérségi társulásokról jobbára csak 
ösztönzőkkel operál. (…) 
 A legkisebbek mindennapi utaztatását egyébként a 
pedagógusok sem tartják jó ötletnek. „Az lenne a kívá-
natos, ha minden településen volna alsó tagozatos oktatás, 
és csak a szaktantermet, szaktanárokat igénylő, felső 
tagozatos osztályokat működtetnék társulásban” – taná-
csolja Árok Antal, a Pedagógusok Szakszervezetének 
alelnöke. (…) 

MENTOR 
(2005. III.) 

Perelnek a miskolci pedagógusok 
 

(…) Miskolcon több mint száz pedagógus fordult a 
Munkaügyi Bírósághoz, mert a 13. havi juttatásukat 
a tavalyi keresetük alapján állapították meg. Úgy 
vélik, a január 1-től érvényes, 7,5%-os béremelést 
már bele kellett volna építenie az önkormányzatnak 
a bérükbe. A hivatal elismeri, hogy a tanároknak jár 
ez az összeg, de a különbözetet csak a 2005-ös 
költségvetés elfogadása után utalják. A 
pedagógusok nagy része a tavalyi bére alapján kapta 
meg idén a 13. havi juttatását, pedig szerintük azt 
már az idei, emelt bérrel kellett volna számolnia az 
önkormányzatnak. A tavalyi keresetek 150 ezer 
forint körül mozogtak. 

 Szabados Rudolf, a Pedagógusok Szakszerveze-
tének (PSZ) városi titkára elmondta: ehhez járul 
ebben az évben a 7,5%-os bérfejlesztés, ezt a 
dolgozók jelentős része nem kapta meg a 13. havi 
juttatással együtt. (…) 

DÉLMAGYARORSZÁG 
(2005. IV. 6.) 

Áprilisig kell várniuk a pénzre 
 

Elégedetlenek a szegedi pedagógusok, mert még 
mindig nem a megemelt bérüket kapják. A szakszerve-
zet Szentgyörgyi Pál alpolgármester intézkedését 
hibáztatja. Az alpolgármester szerint áprilisban kifizetik 
a bérkülönbözetet. (..) 
 A munkáltatók Szegeden azért nem kezdték el 
január első napjaiban az átsorolást az új bértáblára, mert 
körlevelet kaptak Szentgyörgyi Pál alpolgármestertől, 
amiben arra utasítja az intézményvezetőket, hogy 
február 15-éig juttassák el az iratokat ellenjegyzésre a 
Nevelési-oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatá-
hoz (NGSZ). (…) 
 - Szakszervezetünknek az a véleménye, hogy 
Szentgyörgyi Pál durván beleavatkozott a munkáltatói 
jogok gyakorlásába – állítja Pap Jánosné, a Pedagógu-
sok Szakszervezete városi bizottságának titkára. – Nem 
lett volna joga utasítani az igazgatókat ilyenfajta üteme-
zésre. Ha ezt nem teszi, akkor az intézményvezetők 
automatikusan már január elején elkészítették volna az 
átsorolást. (…) 

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG 
(2005. IV. 01.) 

Bírósághoz fordultak és nyertek 
 

(…) A közoktatási intézmények dolgozói január köze-
pén ugyan megkapták 0. havi juttatásukat, de legtöbben 
nem a január 1-jétől esedékes béremelés összegének 
megfelelően, mivel az önkormányzat a költségvetés 
elfogadásához kötötte az emelt összeg kifizetését. A 
Miskolc Város Pedagógusok Szakszervezete ezért 
tárgyalásokat kezdeményezett, de ezeknek nem lett 
eredménye. Három közoktatási intézmény dolgozói 
fordultak az igazságszolgáltatáshoz, és múlt héten 
kiderült, jogos a követelésük. 
 „Eddig két intézmény dolgozói nyertek, de többen 
is fontolgatják, hogy elindítják az egyéni pert – mondta 
el Kovácsné Pogány Lenke, a szakszervezet városi 
titkára. – A pedagógusok most attól félnek, hogy az 
önkormányzatnak nem lesz pénze a kamatos kamatra, 
emiatt ez a teher a szűkösen működő intézményekre 
hárul.” (…) 

SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 
(2005. III. 29.) 

Kétszintű érettségi – kérdőjelekkel 
 

Dr. Pataki Mihályt, a szolnoki Tiszaparti Gimnázium és 
Humán Szakközépiskola igazgatóját, a Pedagógusok 
Szakszervezete Intézményvezetői Tagozatának elnökét, 
a Gimnáziumok Országos Szövetsége Elnökségének 
tagját arról kérdeztük, hogyan áll jelenleg a kétszintű 
érettségi előkészítése. 
 - Sok minden történt az Oktatási Minisztérium 
és a háttérintézmények részéről a kétszintű érettségiről 
szóló információk közreadása érdekében, mégis 
maradt bizonytalanság a tanárok és a diákok körében 
– kezdte a választ dr. Pataki Mihály. – Sajnos a 
kelleténél később kezdődött meg a felkészítés erre az 
alapvető változásra, és maradtak hiányosságok. (…) 
A hátralévő időben, a gyakorlati lebonyolítással 
kapcsolatban még tehetők intézkedések, de az tény, 
hogy a pedagógusok egy része bizalmatlan a kétszintű 
érettségivel szemben. A tapasztalataim arról győznek 
meg, hogy az érettségi idén lényegesen nagyobb 
szellemi és idei igénybevételt okoz, mint a korábbi 
években. 
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Jubileumi koncert Érden 

Eötvös József-emlékplakett kitüntetés átadása 
 
Az érdi Vörösmarty Gimnáziumban 2005. április 9-én délután rendezett 
jubileumi koncert keretében került sor a PSZ által adományozott Eötvös 
József-emlékplakett átadására a húszéves fennállását ünneplő Szirmok 
Pedagógus Nőikarnak. A kitüntetést Árok Antal, a PSZ alelnöke és 
Göbölyös Lídia, a Pedagóguskórusok Országos Társaságának titkára adta 
át Szabóné Bozóki Flóra karnagynak és a kórus tagjainak. A színvonalas 
és nagy érdeklődéssel kísért koncert egyben kórustalálkozó is volt, hiszen 
a kitüntetett pedagógus nőikar mellett színpadra lépett Érd város Minaret 
Férfikórusa és a Harmonia Caelestis Vegyeskórus, valamint a 
Kolozsmonostori Református Egyházközség Énekkara, az Ajkai 
Pedagógus Nőikar, a Csurgói Cantemus Nőikar, a törökbálinti Lendvai 
Károly Férfikórus. Szerepelt az érdi Zeneiskola Fúvós Zenekara is. 
 
 

Műfajteremtő szótárak 
 

Eredményesen működik a Spirit(us) Könyv- és Szótárkiadó. 
Ügyvezető igazgatója dr. Fekete János, gazdag közoktatási 
tapasztalatokkal rendelkező szakember. Tevékenységüket – az ő 
mondatait felhasználva – alább ismertetjük röviden. 

 
A kiadó munkájának középpontjába a szakmai szótárak készítését 
helyezte, és - az Európai Unióhoz csatlakozás jegyében - szótársorozat 
megjelentetésébe kezdett. Ennek egyik részét a közép- és felsőoktatásban 
szereplő tantárgyak, illetve szaktudományok (pl. matematika, fizika, 
biológia), másik részét pedig a műszaki és szolgáltatóipari szakmák (pl. 
épületgépész, villanyszerelő, autószerelő, fodrász) szótárai alkotják. Az 
előbbiek az ,,EURÓPAI SZAKSZÓTÁR”, utóbbiak az ,,EURÓPAI 
MESTERSZÓTÁR,, megnevezést kapták a kiadótól, jelezve azt, hogy a 
szókincsük az adott európai, német, angol nyelvterületről származó 
tantárgyi, tudományos és szakmai irodalomból, illetve a gyakorlati életből 
származik, és összhangban van a hazai tantervi és gazdasági igényekkel, 
követelményekkel is. 
 A szótárak számíthatnak és érdemesek a diákok, főiskolai és 
egyetemi hallgatók, az oktatóik, a fordítók, a nyelvet tanulók, a 
különböző iskolatípusokban tanító nyelvtanárok és szaktanárok 
figyelmére. Különösen értékesek a két tanítási nyelvű és nemzetiségi 
iskolák, gimnáziumok, szakiskolák, valamint az idegen nyelvű képzést 
folytató egyetemek hallgatói, szak- és nyelvtanárai számára. Európában, 
sőt, azon kívül is, szakmai ,,útlevelet" jelentenek diákoknak, tanároknak. 
 A kiadványsorozatban jelenleg az alábbi szakmai szótárak kaphatók. 
 1. Dr. Fekete János: Magyar-német, német-magyar FIZIKA 
európai diákszótár. 2003, 360 p. 
 A szótár professzionális, nyelvenként mintegy 6000 fizikai fogalmat 
(összesen mintegy 24200 szót és szakkifejezést), megfelelést tartalmaz. 
Felöleli a teljes középiskolai fizika tananyagot, valamint a főiskolák és 
egyetemek fizika anyagának nagy részét. A fogalmak mellett mintegy 
másfél ezer fizikai kísérlet megnevezését is tartalmazza, így szakmai és 
módszertani ötleteket ad a szemléletes tanításhoz. A szótárt a Fővárosi 
Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium fizika-
vezetőtanára, Tóth László lektorálta. Az anyanyelvi szakmai lektor 
Werner Heuer matematika-fizika szakos tanár volt.  
 2. Dr. Fekete János: Magyar-német, német-magyar MATE-
MATIKA európai diákszótár. 2003, 360 p. 
 A szótár ugyanolyan tartalmas, mint a fizikáé. A budapesti Berzsenyi 
Dániel Gimnázium „Rátz Tanár Úr”-díjas matematikatanára, dr. Urbán 
János szemlézte. Az anyanyelvi szakmai lektorálást ugyancsak Werner 
Heuer végezte. 
 Ez év őszétől várhatók a biológiából, valamint a kémiából, továbbá 
épületgépészetből és villanyszerelésből a magyar-német változatok. 
Készülnek az angol nyelvű összeállítások is. 

 

A kiadványok iránt az alábbi címeken lehet érdeklődni: 
 

SPIRIT(US) KÖNYV- ÉS SZÓTÁRKIADÓ, 
1144 Budapest, Gvadányi u. 62. 

Telefon/telefax: 06 1 220 3453, mobil: 06 20 354 9889, 
e-mail: spirit@spiritus.hu 

Interneten: www.spiritus.hu 

Pünkösdi királyság 
 

A keresztény egyház egyik fő ünnepe, Pünkösd a húsvétot követő ötvenedik napon 
kezdődik. A régi magyar falu egyik leglátványosabb eseménye volt a pünkösdi 
királyválasztás. Pünkösd vasárnapján a község határának egyik tisztásán gyűlt 
össze a falu népe. A legények e napon döntöttek arról, hogy ki lesz a következő 
évben a vezetőjük. Akinek a lova a leggyorsabban futott, az lett a „pünkösdi ki-
rály”. A gyolcsingbe és gatyába öltözött lovasok pörge kalapját bokréta díszítette. 
A kisbíró intésére indult meg a verseny. Háromszor futottak, harmadjára már csak 
a két legjobb. A bajnok fejére a verseny bírája virágkoszorút tett, majd megkezdő-
dött az ünneplés, amelynek a fénypontja az ökörsütés volt. A pünkösdi király egy 
éven át hivatalos volt a falu minden lakodalmára, ingyen rovása volt a kocsmában, 
és természetesen a lányok kedvence lett. Egyes vidékeken a falu legszebb lányai 
közül királynőt is választottak a pünkösdi király mellé. Az ünnep vasárnapján, 
illetve másnapján, hétfőn majálisokat, táncmulatságokat is rendeztek. A természetes 
jelképekként a zöld ág és a rózsa láthatók. Egyes helyeken pünkösdkor állítják a 
májusfát. Hagyományos népszokás még a pünkösdi énekes, táncos adománygyűjtő 
jellegű pünkösdölés. 
 Az idézeteket, a szólásokat és mondásokat ezúttal a királysággal, a 
hatalommal kapcsolatban gyűjtöttük össze. 
 
• Nehéz dolog hitványabbnak uralma alatt állni. (Démokritosz) 
• Csak akkor uralkodj, ha előbb megtanultál engedelmeskedni. (Szolón) 
• Minél hatalmasabb valaki, annál mérsékeltebben kell élnie a hatalmával. 

(Livius) 
• Sohasem szabad a hatalomban bízni, ahol az túl nagy. (Tacitus) 
• A hatalom akkor is kényszerít, ha kér, nemcsak akkor, ha parancsol. 

(Macrobius) 
• Ha a nép nem fél a hatalomtól, a hatalom akkor tökéletes. (Lao-ce) 
• Aki nem tud alakoskodni, uralkodni sem tud. (XI. Lajos francia király) 
• A hatalom gyönyörűsége az egyetlen, amely megközelíti a szabadság 

gyönyörűségét. (Machiavelli) 
• Mindenkinek annyi a joga, mint amennyi a hatalma. (Spinoza) 
• Jó és rossz cél érdekében egyaránt vissza lehet élni a hatalommal. (Diderot) 
• Hogy a hatalommal ne lehessen visszaélni, ahhoz az szükséges, hogy a 

hatalomnak szabjon mindig határt másik hatalom. (Montesquieu) 
• Utálom az uralmat, akár gyakorolnom, akár elszenvednem kell. (Montaigne) 
• Nem lehet ártatlanul uralkodni. (Saint-Just) 
• Hogy melyik kormány a legjobb? Az, amelyik megtanít bennünket önmagunk 

kormányzására. (Goethe) 
• Az emberi hatalom a türelem, akarat és az idő keverékéből áll. (Balzac) 
• A hatalom az egyik legveszélyesebb és legalattomosabb kábítószer. (Levi) 
• A hatalom csupán azért a legnagyobb boldogság a szerelem után, mert azzal 

áltatjuk magunkat, hogy általa a rokonszenvnek is parancsolhatunk. (Stendhal) 
• A korlátlan hatalom biztosan öl, mint a ciánméreg. (Shaw) 
• A hatalom mindig megront, és ezért egyetlen emberi lénynek vagy csoportnak 

sem szabad túl sokat és túl sokáig juttatni belőle. (Huxley) 
• A rossz uralkodó szerencséje a népek szerencsétlensége. (Vauvenargues) 
• A birtoklásban, uralkodásban akadályozó tényező a megértés. (Kafka) 
• A vezetés a legrégibb művészet és a legújabb tudomány. (A Harvard Egyetem 

Vezetőképző Intézetének jelmondata) 
• Kevés bölcsességgel és sok gazsággal kormányozzák a világot. (Juhász Gyula) 
• Kevéssel sokat mondani: ez a művészet; sokat beszélni és mindent elhallgatni: 

ez a politika. (Kovách Géza) 
• A szolgálat a legszerényebb uralkodás. (Horváth Imre) 
• A legtévedhetetlenebbek azok, akik választóik tévedéséből kerültek hatalomra. 

(Iszlai Zoltán) 
• A politikusok a világon egyetlen dolgot vesznek halálosan komolyan – ámbár 

sok szerepet játszanak: önmagukat. (Veres Péter) 
• A hatalom és az eszmék megszállottsága együtt tette lehetővé, hogy végle-

tekké nőjjenek, és összefüggő rendszerré váljanak. (Tordai Zádor) 
• A hatalom legszebb arca a felelősség. (Esterházy Péter) 
• A miniszter mindig pártalapon kinevezett dilettáns. (Katona Béla) 
Magyar szólások, mondások: Hamar múlik, mint a pünkösdi királyság. Pünkösdi 

királyság nem nagy uraság. Rövid, mint a pünkösdi királyság. Régen volt az, 
amikor pünkösdi király volt. Szép, mint a pünkösdi rózsa. Eb a király ország 
nélkül, megél az ország király nélkül. Milyen a király, olyan a népe. Aki jól él, 
királyt sem fél. Ha a királyok össze nem vesznének, a katonák sem kapnának 
üstökbe. A király is csak ember. A király sincs bú nélkül. Királynak is sze-
mébe néz a macska. Leesett az uborkafáról, mint a tótok királya a fehér kancá-
ról. Nincs keserűbb a király kenyerénél. Pénzen ott a király képe, mégis ellop-
ják. Üres pipa a király szájában sem ég. Se ura, se királya. Sok szeme, sok füle 
vagyon a királynak. A szakács is király a maga konyhájában. Szegény a kol-
dus, ha Király is a neve. Szegény ország, szegény királyság. Vajmi nehéz a ki-
rályt inteni. Nem tud uralkodni, aki engedelmeskedni nem tanult. Aki nem tud 
tűrni, nem tud uralkodni. Ígérni uraság, megadni emberség. Szerelem és uraság 
nem szenvednek társat. Ki valakit szeret, arra sok szemet vet. Á. A. 



A KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSI VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYEI 
 

A Kjt. 91. §-a szerint 2004. október 31-vel lejárt mandátum miatt teljes körű közalkalmazotti választásokra került sor. Összeállításunkban 
ezek országos eredményeit – elsősorban az oktatás területére figyelve – adjuk közre. A választások eredményei a közalkalmazotti szférában 
tevékenykedő szakszervezetek országos és önkormányzati reprezentativitását 2005. március 31. és 2008. március 31. közötti időszakra 
határozzák meg. Reprezentatívnak a legalább 10%-os támogatást elért szakszervezetek számítanak. 
 

Az oktatási főcsoport eredménylistája 

Ágazati szakszervezet megnevezése Konföderáció Redukált szavazatok száma Támogatottság (%) 
1. Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) SZEF 62 125 51,69 
2. Nem szakszervezeti jelöltek - 47 614 39,62 
3. Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) LIGA 5 341 4,44 
4. MSZOSZ-koalíció (MKKSZ, Vasas, MEDOSZ, ÉDOSZ, 

Ruházati DSZ) 
MSZOSZ 2 550 2,12 

5. AOKDSZ ÉSZT-VIOSZ 1 117 0,93 
6. Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak 

Szakszervezete (MKKSZ) 
SZEF 306 0,25 

7. Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete 
(BRDSZ) 

SZEF 148 0,12 

8. Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete 
(MZTSZ) 

SZEF 124 0,10 

9. Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete 
(BDDSZ) 

SZEF 95 0,08 

10. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ) ÉSZT-VIOSZ 57 0,05 
11. Független Rendőrszakszervezet (FRSZ) FRDÉSZ 44 0,04 
12. Egészségügyi és Szociális Ágazatban Dolgozók 

Demokratikus Szakszervezete (EDDSZ) 
SZEF 38 0,03 

13. Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) MSZOSZ 28 0,02 
14. Keresztény Pedagógusok Szakszervezete (KPSZ) Munkástanácsok 18 0,01 
15. HVDSZ ’2000 Szakszervezet MSZOSZ 18 0,01 
16. Artistaművészek Szakszervezete SZEF 14 0,01 
17. Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók 

Szakszervezete (KKDSZ) 
SZEF 13 0,01 

18. Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete (KDSZ) SZEF 7 0,01 
19. Önálló szakszervezetek - 532 0,44 

 

Országosan reprezentatív konföderáció: Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) 
Országosan reprezentatív szakszervezetek: Pedagógusok Szakszervezete (PSZ); Egészségügyi és Szociális Ágazatban Dolgozók 

Demokratikus Szakszervezete (EDDSZ). A PSZ a teljes közszféra szavazatainak 31,03%-át szerezte meg, az EDDSZ 10,53%-ot. 
Az oktatási főcsoport és szakmacsoport egyetlen reprezentatív szakszervezete a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) 
Az egyes szakágazatokban reprezentatív szakszervezetek: 
 - óvodai nevelés szakágazat – Pedagógusok Szakszervezete; 
 - általános iskolai szakágazat – Pedagógusok Szakszervezete; 
 - alapfokú művészetoktatás szakágazat – Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete (MZTSZ); 
 - általános középfokú oktatás szakágazat – Pedagógusok Szakszervezete; 
 - szakmai középfokú oktatás szakágazat – Pedagógusok Szakszervezete; Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet (MKSZSZ) 
A felsőfokú oktatás szakmacsoport reprezentatív szakszervezetei: Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ); Orvosegyetemek 

Szakszervezeti Szövetsége (OSZSZ); Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete (AOKDSZ) 
A vegyes szakmacsoport reprezentatív szakszervezetei: Vízügyi Országos Szakszervezet (VIOSZ); Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) 
A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágazat reprezentatív szakszervezete: Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) 
Egyéb szolgáltatás ágazat: Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ); Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) 
Szociális ellátás elhelyezéssel szakágazat: Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete (SZTDSZ); Egészségügyi és Szociális 

Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (EDDSZ); Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) 
Közösségi művelődési tevékenység szakágazat: Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ); Pedagógusok 

Szakszervezete (PSZ) 
A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) a közalkalmazotti választások eredményei alapján három ágazati minisztérium érdekegyeztetésében 
vesz részt: Oktatási Minisztérium, Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. 

 

Szakszervezeti szövetségek, konföderációk szavazatai és támogatottsága 

Konföderáció megnevezése Redukált szavazatok száma Támogatottság (%) 
1. Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) 106 582 51,78 
2. Nem szakszervezeti jelöltek 68 957 33,50 
3. Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT)–Vízügyi Országos Szakszervezet 

koalíció (VIOSZ) 
13 095 6,36 

4. LIGA Szakszervezetek 5 800 2,82 
5. Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) 5 720 2,78 
6. Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége (FRDÉSZ) 1 492 0,72 
7. Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) 494 0,24 
8. Független Szakszervezetek Demokrata Ligája (FSZDL) 5 0,00 
9. Önálló szakszervezetek 3 678 1,79 

 


