,
55. ÉVFOLYAM 1. SZÁM
A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA
ÉS HÍRLEVELE
1999. JANUAR 18.
~

,

,

,

MIT ER
, A FOKUSZALT
,
BEREMELES?

A TARTALOMBÓL:

Az elmúlt hónapokban isméteIten a figyelem középpontjába kerültünk. Mi vagyunk az
egyik kitüntetett réteg, amely kiemeIt béremelésben részesül. Err61 beszél a rádió és a
tévé, err61 írnak az újságok - hibásnál hibásabb táblázatokat közölve -, és azt a
látszatot keltik: a pedagógusnak január 1-jét61 még a bőre alatt is pénz lesz. Röviden:
a közfigyelem és a parlamenti, valamint kormányzati érdekl6dés középpontjába,
fókuszába kerültünk.
De mit ér ez a fókusz nekünk? Mit hoz valójában a konyhára?
Egy befagyasztott bértáblához képest az alapilletménynek 16 százalékos emelését
január l-jét61 és egy újabb 3 százalékos emelést szeptember l-jét61. Ugyanakkor a
min6ségi pótlék elvesztését, új adótáblát - csökken6 alkalmazotti kedvezménnyel -,
növekv6 társadalombiztosítási járulékot.
Arra kérem kollégáimat, készítsék el ennek a kiemeit helyzetnek a mérlegét - a
maguk szempontjából.
Az iskolában, az óvodában, a kollégiumban velünk dolgozó nélkülözhetetlen·
társainknak a törvény semmit sem garantál. Csak a minisztérium "ajánlja" az
önkormányzatoknak, hogy nekik is adjanak béremelést.
Az 1999. évi reálkereset-növekedés nem lesz magasabb az 1998. évinél, nem fogja
szűkíteni a nemzetgazdasági keresetátlagban tátongó rést. A közoktatási dolgozók
közé is sikerült a megosztottságot bevinni. A fókuszált béremelés rendszere nincs
kidolgozva. 2000-t61 a megszerzett "eI6ny" megtartását senki sem garantálja. A
közvéleményt félrevezették, a pedagógusellenesség különösen a kistelepüléseken
fokozódik. Ezt a fizetésemelést ezzel a mértékkel akár csendben, a nagy sikerként
dicsekv6 hangoskodás nélkül is végrehajthatták volna, hiszen jelent6ségünkt61 és
érdemeinkt61 fényévnyire elmaradva ismertek el bennünket. Újra kell gondolni tehát
helyzetünket, és összefogni, hogy annak valós javítását és távlatokat is felmutató
eredményeket érhessünk el. Ezért először is a szolidaritás jegyében támogatást kell
adni mindenkinek, aki még a pedagógusokénál is rosszabb helyzetben van.
Nem csupán az anyagi érdekérvényesítés miatt kell összefogni, az egész
szakszervezeti mozgalom valóságos, alkotó léte forog kockán. Napról napra
tapasztalható, hogya koalíciós kormányzat - a törvényes kereteket ma még látszatra
meg6rizve - az egyes ágazatokat képvisel6 szervezeteket és azok tömörüléseit
igyekszik megosztani, hatásos tevékenységüket mind következetesebben lehetetlenné
tenni, illetőleg azokat egyre alsóbb szintll alkuhelyzetbe kényszeríteni.
A közoktatás számára jelentős új forrásokat kell biztositani, különben az európai
uniós csatlakozásban lév6 lehetőségek nemzedékek számára maradnak
kihasználatlanul.
Erről kell meggyőzni a társadalmat és a kormányt. Közösen kell kialakítani a
tiltakozás olyan formáját, amely a társadalom támogatásával új tárgyalási helyzetet
kényszerít ki.
Borbáth Gábor
f6titkár
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2 • SZOLIDARITÁS
A Gárdonyi Alapítvány kéri.•.

PEDAGÓGUSOK LAPJA
RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

Ismételten felhívjuk az adózó oktatásügyi dolgozók figyelmét arra, A kedvezményezett adószáma:
hogy az 1998-as összevont adóalapjuk adójának - a kedvezmények
levonása után fennmaradt - összegéból egy százalékot a Gárdonyi
Géza Alapítványnak szíveskedjenek átutaltatni. A rendelkező
nyilatkozatot az itt közölt mintanyomtatvány szerint kell kitölteni és A kedvezményezett neve :
önadózás esetén egyénileg eljuttatni az adóbevallással együtt az Ennek kitöltése nem kötelező.
adóhatóságboz , a munkáltatói elszámolás esetén pedig az illetékes
hivatalnak megküldeni.
TUDNIVALÓK
Tavaly a kollégák ily módon 280.330 Ft-tal gazdagították az Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi
idős pályatársaik támogatását szolgáló alapítványt. Reméljük, hogy szervezet, alapítvány vagy külön nevesített intézmény, elkülönített
az idén is meghallják és teljesítik kérésünket. Számos rászoruló alap javára kíván rendelkezni.
'
kartársunk nehéz életét tehetik valamelyest könnyebbé felajánlott A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű boritékba,
forintjaikkal.
amely e lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a
Az alapítvány neve: Gárdonyi Géza
nyilatkozat elhelyezhető legyen.
Címe: 1068 Budapest, Városligeti fasor 10.
Adószáma: 18011586-2-42
FONTOS!
(Tavalyi decemberi számunkban a régebbi adószámot közöltük.)
A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a
Segítségüket, támogatásukat előre is köszönjük.
nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a boritékon pedig AZ
Tánczos Istvánné
ÖN NEVÉr, LAKcÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti
a kuratórium elnöke
fel.

D-LD

-------------------------------------------------------------------MÉG LEHET...
A tavalyi lO-12-es összevont számunkban országos
felhívással fordultunk - a kárpátaljai árvizkárosult iskolák,
gyermekek és pedagógusok me~gítése érdekében - a
PSZ tagságához, minden nevelési-oktatási intézményben
dolgozó közalkalmazotthoz, pedagógushoz .
Felhívásunk eredményeként eddig több mint 500 ezer

A tisztségviselők figyelmébe!
A Pedagógusok Lapja a szakszervezeti tagság egészének
rendszeres tijékoztatását szolgálja.
Ezért kérjük tisztségviselőinket, hogy az egyes számokat
minél szélesebb körben tegyék hozzáférhetővé. Ez
egyaránt érdeke mozgalmunknak és tagjainknak.

fu~g~t~~.kada~brn~á~B~k~~~vm. ~---------m-.r-d-e-t-~--------~

Kérjük, hogy a nemes célra felajánlott pénzadományokat
összegyűjtve, a PSZ által e célra biztosított számlára utalják,
illetve csekken fizessék be.
A számlaszám: OTP-11708001-20262765

Köszönet az eddigi és a további adakozóknak.

A PSZ Budapest, X. kerületi Bizottsága 7 napos ausztriai
(karintiai) kirándulást szervez nyugdíjasai számára 1999
májusában, az utazás, szállás, háromszori étkezés és a szervezett
programok ára belépők nélkül 1.200 schilling + 10.OOO Ft.
Helyünk még van, váIjuk az érdeklődo'Ket. Jelentkezni Menyhárt
Sándomállehet. Telefon: 06-1-256-9276.

Húsz év
Nemrég ünnepelték Békéscsabán a Nyugdíjas Pedagógusok
Klubja
megalakuIásának
húszéves
évfordulóját.
Létrejöttében tevékenyen részt vett Bori Györgyné, a városi
bizottság akkori titkára.
A 38 taggal megalakult klub megszervezésében és
működésében oroszlánrészt vállalt Pluhár Erzsébet nyugdíjas
tanár, aki 1978-tól máig betölti a vezetői tisztet.
k
emlékeket felidéző, színes músorú jubileumi
összejövetelen Kalásmé Gelencsér Ilona, a városi bizottság
titkára üdvözólte a tagságot, megköszönve a társas élet
gazdagításábm való közreműködésüket. Egyúttal oklevéllel
is fémjelezte a klubvezet6 áldozatos helytállását, és sok-sok
tartalmas klubfoglalkozást kívánt a jövőben is.
Helyesbités
Lapunk múlt évi 10-12. számának 9. oldalán - a Tolnai megyei
szakszervezeti kitüntetésekról szólva - a Tengelici Általános Művelődési
Központnak két alapszervezeti titkárt is "választottunk": Badics Tibornét és
Balázs lánosnét.
Helyesbítünk: Badics Tiborné a Tolna Megyei Pedagógiai Intézet
(Szekszárd) titkára.
Elnézését kérjük mind az érdekelteknek, mind az olvasóknak az
"alapszabályba ütköző" figyelmetlenségünkért.
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BENSOSEGESHANGULATU
JUBILEUM
Amint a XVI. kongresszus és lapunk
tavaly decemberi száma is utalt rá, 80
esztendeje, 1918. december 30-án
alakult meg a Pedagógusok Szakszer
vezetének jogelődje , a Magyarországi
Tanítók Szakszervezete.
A nagy évfordulóra emlékező ülést
szakszervezetünk december
14-én
tartotta meg.

A bens6séges hangulatú ÜIlllepsé
gen, melynek színhelye a központ
díszterme volt, részt vettek a megelőző
órákban ülésező OV-tagok, valamint az
1945. február 2-án Magyar Pedagógu
sok Szabad Szakszervezete névvel
újjáéledt szervezet még köztünk lévő
alapítói, továbbá a PSZ korábbi tiszt
ségviselői' élükön Béki Emővel, az
els6, alapító f6titkárral.

*
A termet zsúfolásig megtöltő hall
gatóságot üdvözölve először
Borbáth Gábor
főtitkár

mondotta el az alábbi ünnepi
beszédet.
Nyolcvanéves a Pedagógusok Szak
szervezete.
Mit jelent 80 év egy ember életé
ben? Mit jelent 80 év egy szervezet
életében? A történelem eseményei
(gazdasági válságok, világégés, forra
dalom) az egyéntől, a pedagógusoktól
hósi helytállást követeltek. Éltek kollé
gáink jobban, de sohasem jól. Volt,
hogy több jutott számukra, de soha
sem elég. Mégis tették és teszik a dol
gukat.
Azóta nemzedékek nőttek fel a
kezük alatt és nem vallottak szégyent.
Köszönet érte minden nevelőnek, aki a
nehéz helyzetben is szeretettel és oda
adással szolgált. Volt eró arra is, hogy
egymás védelmében - a gyengébb fel
emelésére - szövetkezzenek.
Miért éppen a pedagógusok? A
szolidaritás gondolata nélkül nincs
pedagógia. A szolidaritás hite nélkül
nincs igazi pedagógus. Miért erős ma

is közöttünk a szolidaritás gondolata?
A pedagógiai lényege a mások felé
fordulás, az érzékenység. Ez a gyer
mek felé fordulás, a szolgálat vállalása
kiterjed a kollégákra.

ahogy az elődök, vállalják a feladatot,
tenni készek és képesek arra, hogy ezt
a feladatot elvégezzék. Erőt ad szá .
mukra a nyolcvan év tapasztalata,
idősebb kollégáik biztatása.

Közöttünk mindig több olyan akad,
aki vállalja ezt a rendkivül hálátlan és
sokszor kevés eredménnyel kecsegtető
munkát. Szerencsére olyan is mindig
akadt, aki nehéz időben is vállalta azt,
hogy képviseli a többiek érdekét 
sokszor a saját személyes érdeke sérü
lésének árán is.

Biztos vagyok abban, hogy húsz év
múlva, ha ünnepelni jön. össze a Peda
gógusok Szakszervezetének akkori
vezetése - ünnepelni a 100 éves Peda
gógusok Szakszervezetét -, értékelni
fogják azt az erőfeszítést, amit egy
sorsforduló, a rendszerváltás idején
tettek az akkori vezetők. A kellő törté
nelmi távlat lehetővé teszi majd a reális
értékelést.

Miért jöttünk most össze?
A tisztelet kifejezésére az alapítók
nak, akik már nem lehetnek velünk,
akik a legnehezebbet vállalták: először
hoztak létre pedagógus-szakszerve
zetet.
Tisztelet az újraalapítóknak, akik a
világégést követően vállalták a szak
szervezet szervezését. Szerencsére
néhányukat körünkben is köszönthet
jük.
Tisztelet az elmúlt évtizedekben ezt
a munkát szívvel-lélekkel végzőknek.
A ma nemzedéke tőlük tanulta a szak
szervezeti munka lényegét.
Köszönet a mai tisztségviselőknek,
akik a kor kihívásaira keresik a megfe
lelő választ, de életben tartják azt az
eszmét, amely elődeiket is vezérelte.
Aki nem vállalja elődeit, múltját,
az joggal számolhat azzal, hogy eltűnik
a történelem süllyesztőjében. A Peda
gógusok Szakszervezete mindig vállalta
múltját és mindig tisztelte elődeit.
Múltjára, következetes érdekvédelmi
munkájára, elődeinek tiszteletére építi
jövőjét.

Más akor, mások az eszközök, de
nem változhatott a cél: tenni a kollégák
jobb megélhetéséért, védeni jogaikat,
munkahelYüket, megszerezni számukra
az egymásért cselekvés semmihez sem
hasonlítható élményét.
Ezeket a célokat vállalja a xx.
század végén a Pedagógusok Szakszer
vezete. Vállalja és biztosan tudom,
hogy lesz is ereje megvalósítani. Mert
ma is megvannak azok az elszánt és
felkészült kollégák, akik ugyanúgy,

,

.

En, aki részese voltam ennek a
munkának, nem lehetek képes erre,
csak megköszönni tudom azoknak,
akikkel együtt dolgozhattam. Ma
megteszem. Köszönöm mindazoknak a
kitartását, akik egy sokak által süllye
dőnek mondott hajót nem hagytak el,
és azóta bebizonyosodott, hogy nem is
hagyták elsüllyedni.
Mi vár még ránk? Nehéz feladat.
Az európai uniós csatlakozás szakszer
vezeti feladatai most fogalmazódnak.
Szorosan együtt kell dolgozni a magyar
szakszervezeti mozgalom szervezetei
vel és ki kell használni a nemzetközi
kapcsolatok erejét. Mindezt olyankor,
amikor a kormány nemigen tekinthető
szakszervezetbarátnak.
Bizom abban, hogy ezt a feladatot
is sikeresen oldja meg a Pedagógusok
Szakszervezete .
Most pedig engedjék meg, hogy
Béki Ernőt,
az újjáalapitott szakszervezet első fő
titkárát köszöntsem és átadjam a szót
neki.
Kedves Kartársnők és Kartársak!
Ezzel a megszólitással kezdem, ahogy
az úijáalakuIás napján is tettem. Lehet,
hogy ez a kifejezés már régen kiment a
divatból, de akkor ezt a fogalmat te
remtettük meg nagy hirtelen. Persze
ma jobban hangzik, hogy Tisztelt Kol
léganők, Tisztelt Kollégák. A kartárs
szó talán furcsán hatott, de általában
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elterjedt; akik akkor múködtek a szak
szervezeti munkában, azok jól emlé
keznek rá.
Tulajdonképpen sokat gondolkoz
tam azon, hogy mit is ünnepelünk ma?
Mire emlékezünk vissza?
Én úgy gondolom, azt ünnepeljük,
hogy ami a pedagógusokban felszinre
tört 1919-ben, sajnos nagyon rövid
id6re, az a szakszervezeti gondolat
volt, a szolidaritás, ahogya főtitkár úr
kifejezte. Ennek a szolidaritásnak vol
tak addig is formái: az egyesületek,
mintegy 150, felekezetek szerint, isko
latípusok szerint, ám a fels60ktatásiak
és a gimnáziumiak fölülről néztek a
többire. Volt ilyen erős hierarchikus
szemlélet is. Ezt váltotta fel a haladó
tanító mozgalmak révén a szakszerve
zeti gondolat. Hát a Horthy
rendszernek ez nem nagyon tetszett,
úgyhogy nem is lett szakszervezet.
De hogy milyen erővel tört felszin
re a szakszervezeti gondolat 1945-ben,
amikor úgy hittük, demokratikus sza
bad Magyarország jön létre - voltak
akkor ilyen illúzióink -, azt az esemé
nyek bizonyítják.
A pedagógusok nem várták meg,
amíg az országban a háborús cselek
mények lezajlanak. Miel6tt a Pataki
Margit, aki még itt van, néhány társá
val együtt beírt az újságba, hogy a
Pedagógusok Szakszervezete itt és itt
található, egy elhagyott nyilas helyi
ségben, már akkor Debrecenben mű
ködött a szakszervezet, és az Alföldön
már mindenütt. Tehát nem mondvacsi
nált állítás, hogy ez a szolidaritás, ez
az összetartás, amiről a f6titkár kollé
gám beszélt, ez éppen a szakszervezeti
gondolatban tört felszinre.
,

Es úgy van, ahogy ő mondta,
akármilyen változások történtek, jöhe
tett a Rákosi, jöhetett ez, jöhetett az,
és most is jöhet ez is és az is, ez a
szakszervezeti gondolat benne él a
pedagógusokban. Ha jólolvastam,
valami 90 ezer tagja van most a szak
szervezetnek. Nagyon nagy dolog,
hogy 90 ezer van, hisz itt senki nem
kényszerit senkit arra, hogy szakszer
vezeti tag legyen. 90 ezer tag az na
gyon is nagy eredmény. Tehát a
szakszervezetben 90 ezren kitartottak,
és nyilván újak is vannak, fiatalok is
közöttük. Nem sikerült szétrombolni,

PEDAGÓGUSOK LAPJA
nem sikerült széttagolni iskolatípusok
szerint - jó, voltak leszakadások, de az
alapvető bázisa a szakszervezetnek
megmaradt.
Ebből a helyzetből lehet kiindulni
szervezőmunkával segíteni a növe

és
kedést. Azok is, akik nem szakszerve
zeti tagok, rá fognak jönni, hogy 
ahogy a f6titkár kolléga mondta - nem
lehet a szakszervezet nélkül, ebben a
kibontakozó kapitalista világban nem
lehet a szakszervezet nélkül meg
lenni. Most igazán mindent el kell
követni és el is lehet követni, mert
megvan a lehet6sége annak, hogy
mindazt, ami a pedagógusok elemi és
jogos érdeke, azt érvényesíteni lehes
sen. Nem könnyű feladat. Nagyon
komoly idők következnek.
Most is sok a gond, ahogy 45-ben,
hisz kicsit hasonlitanak a viszonyok,
sok különbség is van természetesen.
45-ben is az els6 dolog volt, hogy
szövetségesek után kellett nézni, és
tisztázni kellett a pártokhoz való vi
szonyt. Ez most is fennáll.
Azért volt akkor a neve a Pedagó
gusok Szakszervezetének a Magyar
Pedagógusok Szabad Szakszervezete,
mert ez azt jelentette, hogy nem ren
deltük alá semmiféle pártpolitikai tö
rekvésnek. Legalábbis a kezdetben ezt
meg tudtuk csinálni.
Ami a szövetségeseket illeti, akkor
adódott a munkásság és a parasztság, a
szegényparasztság - mármint nem a
nagybirtokos parasztság. Ezeknek a
gyerekeit tanítjuk, tanitottuk. Világos
volt - úgy gondoltuk -, az az érdekük
nekik, hogy mi, pedagógusok ezt a
feladatot tisztességesen elláthassuk. S
magas szinvonalon. Hogy most hogyan
van, ez már meghaladja az én kompe
tenciámat. Bizony nagyon sok gondot
okozhat a szakszervezetnek, hogy mi
módon csinálja.
És a harmadik, ami akkor nagyon
nagy probléma volt, hogy hogyan vi
szonyuljon a szakszervezet a demok
ráciához.
Ma talán teljes mértékben evidens:
a szakszervezetnek elemi érdeke, hogy
a demokrácia kibontakozzon, kiszéle
sedjen és vitathatatlanná váljék, hogy
erőszakoskodni itt senkinek ne legyen
módja, se kormánynak, se rendőrség
nek, se senkinek, és semmiféle ideo

lógiai erőszakot se követhessenek el az
embereken, így a pedagógusokon sem.
Egyébként befejezésül nagyon kö
szönöm, hogy megtiszteltek engem és
alkalmat adtak arra, hogy itt megjelen
jek, találkozhassak a régiekkel, azok
kal, akik még ismertek engem és én is .
őket. Nagyon köszönöm ezt a meghí
vást, és a lehető legjobbakat kívánom
azoknak, akik most végzik a szakszer
vezeti munkát; biztos vagyok benne,
hogy komoly er6feszíté'sek árán ko
moly sikereket fognak elérni.

*
A nagy tetszéssel fogadott, múltat,
jelent és jövőt egybeölel6 ünnepi be
szédek után a főtitkár három alapító
tagnak nyújtotta át a mind tartalmában,
mind művészi kivitelében rangos kitün
tetés, az Eötvös József-emlékérem
arany fokozatát.
A legels6t, aki kapta, Béki Enu5t
nem kell bemutatnunk, hisz az elhang
zott, dicsekvés nélküli emlékezése
"önmagáért" beszél.
Ót követte dr. Fényi András, aki
1945-t61 mindmáig - immár túl a 86.
életévén - dolgozik a szakszervezetben,
a Pedagógusok Lapja belső munkatár
saként, olvasó- és tördel6szerkeszt6
ként.
A

hannadik kitüntetett JuMsz
László volt. Ó először Veszprém me
gyében vett részt a szakszervezet
megalakulásában, majd megyei titkár
ként, később a szakszervezeti központ
egyik vezet6 munkatársaként, illetőleg
- nyugdíjba vonulásáig - évtizedeken át
budapesti titkárként tevékenykedett,
mindig odaadóan képviselve az egyes
pedagógusok érdekeit éppúgy, mint a
f6városi pedagógustársadalomét.
Az oldott hangú emlékülést követő
állófogadáson hosszú ideig együttma
radtak, emlékeiket felidézve, a meghí
vott vendégek és a mai szakszervezeti
élet sok-sok gondját és a kisebb
nagyobb sikerek örömét is átélő
"kartársak".
A

jubileumi találkozó minden
résztvevője szép kivitelű emléklapot
kapott, amelyet az országos iroda a
kongresszusi küldötteknek is postázott,
továbbá azoknak a meghívottaknak,
akik nem jelenhettek meg a jubileumi
ünnepségen.
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KRÓNIKA

A PSZ Országos Vezetőségének
decemberi ülése
Az országos vezetőség 1998. december 14-én (hétfőn) tartot

ta a kongresszus utáni első ülését. Ennek eseményein~jl és
határozatairól az alábbiakat emeljük ki híradásunkban.
Az ülésen az OV ideiglenes jelleggel elfogadta a PSZ
Országos
Szervezeti
és Működési Szabályzatát.
,
.
Elénk VIta után véglegesítette az 1999-es állami költség
vetésről és a közoktatási dolgozók keresetének alakulásáról
szóló állásfoglalást. (Ez utóbbit lapunk hátsó oldalán közöl
jük.)
Az országos vezetőség a XVI. kongresszus befejező szaka
szának időpontját 1999. február 27-ében (szombat) jelölte
meg.
A tervek szerint e zárónapon a PSZ programját vitatják
meg, illetve fogadják el, valamint a be nem töltött tisztsé
gekr61 döntenek. Sor kerül az 1999. évi szakszervezeti költ
ségvetési irányelvek elfogadására is.
A meghívót és az el6terjesztéseket az OV február l-jei
értekezlete után küldik ki.
Végül az OV állásfoglalást fogadott el a szakszervezeti
tagdíjalap 1999. évi értelmezésére.

Az SZVB

első

e

5

ülése

Megtartotta alakuló ülését az újonnan választott országos
számvizsgáló bizottság, melynek tagjait 1998. decemberi
számunk kongresszusi beszámolójában már felsoroltuk. Az
elnök Nádasi Elemér (Veszprém megye), az alelnök pedig
Nyirő László (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) lett.

Mennyien is vagyunk?
Az idei év elején ismét esedékes a PSZ szervezeti adatainak

összegzése. Az országos iroda három adatlapot készített.
Egyet az országos tagozatok, egyet a területi szervezetek,
egyet pedig valamennyi szervezet számára. A területi
(regionális) PSZ-szervezeteket arra kéri az Ol, hogy terüle
tük alapszervezeteihez továbbitsák a taglétszám összesítésére
vonatkozó adatlapot, majd a kitöltést követően összegezzék,
lehetőség szerint ellenőrizzék az adatokat. A területi összesí
téseket 1999. február 15-ig kell megküldeni az országos
irodának. Ugyancsak ez a határideje a területi és alapszerve
zeti adatok közlésének.
Az iroda kéri valamennYi OV-tag segítségét, közremű
ködését abban, hogy minden területről a lehető legteljesebb
és legpontosabb adatokat kapjon.

KARÁCSONY AZ OTTHONBAN
Visszatérő

szép hagyomány, hogy a
budapesti Nyugdijas Pedagógus
Otthon lakói és a Pedagógusok
Szakszervezetének vezetése
együtt
,
ünnepli a karácsonyt. Igy volt ez az
elmúlt esztendőben is.
Az ünnep vigiliáját megelőző
este, a hóba burkolódzott park vé
delmében megbújó otthon klubjá
ban, a csillogó karácsonyfa köré
gyúlve hallgatták az idős kollégák a
szeretet diktálta karácsonyi műsort.
A II. kerület óvodásainak dalai és
József Attila "Pásztorok" cimű ver
sének felcsendülő sorai fényt csalo
gattak a megfáradt szemekbe. A
hallgatóság sorain végigtekintve, az
ápolt ezüstös hajkoronákat, a figye

lő

arcokat vizsgálva bizony nehezen
hihette el a szemlélő, hogya jelen
lévők átlag életkora közelebb van a
nyolcvanhoz mint a hetvenhez, s
hogy egyharmaduk már a kilencve
net is elhagyta.
Talán ezért is volt különösen
megható az a szeretetteljes légkör,
amivel az ifjabb kollégákat, a legki
sebb
gyermekével
megjelenő
Pokorni Zoltán oktatási minisztert,
Borbáth Gábon, a PSZ főtitkárát és
a műsor szereplőit fogadták.
A családias együttlétet semmi
sem bizonyitotta jobban, mint az,
hogy - akárcsak otthon - mindenki a
számára legértékesebből hozott
ajándékot. A miniszter a legkedve

sebb Ady-versét, a "Karácsony"-t
olvasta fel, Lukács Sándor szinmii
vész pedig saját verseiből nyújtott
át egy csokorra valót. Az óvodások
a dalok-versek mellé a saját maguk
készitette ajándékaikat adták át. A
"családtag"-ként fogadott Borbáth
Gábor főtitkár a fiúi szeretet, kol
legiális tisztelet szavaiból kötött
jelképes csokor mellé átadta azt az
egyáltalán nem jelképes három
százezer forintos támogatást - az
intézmény vezetőjének -, amellyel
az otthon lakóinak életét kivánja a
Pedagógusok Szakszervezete még
gondtalanabbá, szebbé, gazdagabbá
tenni.
Juhász Olga

KÖZLEMÉNYLAPUNKRÓL
A régi formában, de megváltozott tartalommal megjeleI1Ó Pedagógusok Lapját településenként minden alapszervezetünknek - a hírlevél korábbi címlis
tája alapján - ingyen megkiildtük. Terveink szerint az 1999-es esztendőben is ezt tesszük. A PSZ szervezetei tehát előfizetés nélkül kapják meg a lapot,
mégpedig településenként egy címre postázva. Az egyes intézményekhez a PSZ települési szervezetei juttatják el.
Minthogy azonban számos önkonnányzat, oktatási és kulturális intézmény, valamint egyéni érdeklődő is szeretne hozzájutni a PSZ sajtóorgánumá
hoz, ezt - előfizetés ellenében - eljuttatjuk hozzájuk.
Az évi előfizetési ár 2.400 forint, amelyet egy összegben kériink. Az intézmények banki átutalással (számlaszám: 11707024-20100(56) ftzethetnek
elő, az egyéni érdeklődóknek pedig - megrendelő levelük alapján - csekket postázunk. Csak a beftzetés megérkeztét követően, utólag tudunk számlát
küldeni.
Továbbra is szívesen fogadjuk a hirdetéseket a következő ftzetési feltételekkel: egész oldalas hirdetés (A/4-es fonnában) 80.000 forint, féloldalas
40.000, negyed oldalas 20.000 forint. Az apróhirdetés közlési ára: szavanként 30 forint. Minden egyes díjtételt 25 százalékos áfa terhel.
Végül örömmél jegyezzük meg, hogy lapunk - amint a 7-8. számunk impresszumában is szerepel- már Internet címünkrő1 Word 6.0 fonnátumban
letölthető. Hadd idézzük a világhálózati számot: www://deltasoft.hu/pszsehl.
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PEDAGÓGUSOK LAPJA
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AMIT KERESETUNKBOL LEVONNAK
A jövedelmi statisztikák általában bruttó kereseti adatokat
tartalmaznak. A fizetési borítékokban azonban sokkal véko
nyabb nettó forintok lapulnak. Tudjuk, hogy nem jelentékte
len különbségekr61 van szó.
Béreink, keresetünk ez évi alakulásáról 1998/9. szá
munkbanStark Antal, az Oktatási Minisztérium gazdasági
helyettes államtitkára nYilatkozott. Az általa optimista becs
lésként közölt bruttó keresetek mellé ezúttal a levonásra
kerü16 adó- és járulékforintokat tesszüle

Az adótábla változása
1998
A jövedelem
0-250.000 Ft
250.001 Ft-3oo.000 Ft
50.000 Ft és a 250.000 Ft-on felüli rész
300.001 Ft-500.ooo Ft
61.000 Ft és a 300.000 Ft-on felüli rész
500.001 Ft-700.oo0 Ft
123.000 Ft és az 500.000 Ft-on felüli rész
700.001 Ft-I. 100.000 Ft
193.000 Ft és a 700.000 Ft-on felüli rész
1.100.001 Ft-tól
349.000 Ft és az 1.100.000 Ft-on felüli rész

1999
A jövedelem
0-400.000 Ft
400.001-1.000.000 Ft
80.000 Ft és a 400.000 Ft-on felüli rész
1.000.000 Ft-on felüli rész

7. A szakszervezeti tagdij továbbra is levonható az
adóalapból. A PSZ-tagok által fizetend6 tagdíj változatlan:
a bruttó alapilletmény 1%-a.
Például 42.000 Ftlhó alapilletmény esetén havi 420 Ft. Eb- .
ben az esetben az éves összevont adóalapból 5040 Ft-ot kell
levonni. Ennek adócsökkent6 hatása 1.512 Ft!

Példa egy pedagógus havi bruttó és nettó keresetének
alakulására
1998. december

az adó
20%

22%-a

63.200 Ft
4.400 Ft

31 %-a
35%-a

4.651 Ft

39%-a
42%-a.

72.251 Ft
20.246 Ft
5.058 Ft

az adó
20%

2.168 Ft

30%-a
40%-a.

1.084 Ft

1. Tehát az adótábla egyszerűsödik. Az adósávok száma
hatról háromra csökken. A legmagasabb adókulcs 42 %-ról
40%-ra mérsékl6dik.
2. Az adójóváírás mértéke azonban csökken: a keresetek
20%-áról 10% ...ára, fels6 értéke 4.200-ról 3.000 Ft/hó ösz
szegre. Ami egymillió forint éves jövedelem felett nem
vehet6 igénybe.
3. Új a családi adókedvezmény: egy- és kétgyermekes
családoknál gyermekenként havi 1.700 Ft, három- és több
gyermekes családoknál 2.300 Ft, súlyosan fogyatékos eltar
tottak esetén 2.600 Ft.
4. Nem változott a nyugdínárulék és a magánnyugdíj
pénztári befizetések 25 %-os adókedvezménye. (8 %-ra n6tt
viszont a kötelez6en befizetend6 nyugdí.üárulék! Lásd a
járulékoknál.)
5. Változatlanul évi 200.000 Ft, illetve 260.000 Ft ösz
szegig 50%-os adókedvezményt élveznek az önkéntes kiegé
szítő nyugdíjpénztári befizetések.
6. Nem változott a legalább tíz évre vagy annál hosz
szabb id6re szóló élet- és nyugdíjbiztosítások adókedvezmé
nye: az adóévben .befizetett biztosítási díj 20%-a, de legfel
jebb 50.000 Ft.

632 Ft

29.188 Ft
43.063 Ft

Pedagóguskereseti elemek
Alapilletmény

(H-ll)
További szakké
pesítés alapján
alkalmazott szorzó
(7%)
Kötelez6 óraszámemelés miatti
kompenzáció
Összes járandóság
SZJA-eI61eg
Nyugdínárulék
(1998-7%;
1999-8%)
Egészségbiztosítási
járulék (1998-3%;
1999-3%)
Munkavállalói
járulék (1998
1,5 %; 1999-1,5 %)
Szakszervezeti
tagdíj (bruttó
alapilletmény
1%-a)
Levonás összesen
Kifizetendó
összesen

1999. január
73.300 Ft
4.400 Ft

4.651

82.351 Ft
22.154 Ft
6.588 Ft

2.471 Ft

1.235 Ft

733 Ft

33.181
49.170 Ft

NETTÓ KERESETNÖVEKEDÉS: 14,2%

Példánk egy H fizetési osztály 11. fizetési fokozatba sorolt
(több mint 30 éves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelke
ző, két szaktárgyat tanító) középiskolai tanár keresetének
alakulását mutatja be pótlék és túlóra nélkül. (Ezek ugyanis
esetlegesek!)
Éves jövedelme a 13. havi illetménnyel együtt t61haladja
az egymillió forintot, tehát elveszíti az adójóváírás (1999
ben 3.000 Ft/hó) lehet6ségét. Életkora alapján valószÍDúsít
het6, hogy gyermekeit már felnevelte (lehet, hogy éppen
főiskolára vagy egyetemre járnak), tehát családi adóked
vezményt nem igényelhet.
Összeállította: Árok Antal

,
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A KOZOKTATAS
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ES AZ 1999. EVI KOLTSEGVETESI TORVENY
,

,

Az Országgyűlés az 1998. december 28-i ülésnapján fogadta el az
1998. évi XC. törvényt a Magyar Köztársaság 1999. évi költségve
téséről. Megjelent a Magyar Közlöny 1998/120. számában. E
törvény egyúttal módosít 47 másik törvényt, többek között a Kjt.-t
és a közoktatási törvényt is. Összeállftásunkban a közoktatást
érintő legfontosabb

részeket emeltük ki s értelmezzük azzal a cél
lal, hogy segítséget nyújtsunk a helyi érdekegyeztetésekhez, alkal
mazáshoz. A költségvetési törvény és az általa módosított más
törvények bírálatát, nagyon is indokolt kritikáját a Pedagógusok
Szakszervezete Országos Vezetőségének állásfoglalása foglalja
össze (lásd lapunk hátsó borítóján), valamint a közoktatás techni
kai, adminisztratív dolgozóit tömörítő tagozatunk aIáírásgytijtő
akciója jelzi.

1. ÖOkonnányzatok finanszírozaisa, közoktataisi nonnativák
Az önkormányzatok feladat- és hatásköri rendszere lényegében
nem változott, ennélfogva a forrás szabályozás is csak kisebb, bár
sok települést kedvezőtlenül érintő elmozdulást mutat. A helyi
önkormányzatok központi költségvetésból várható forrásai 1998
hoz képest átlag 10%-kal emelkednek. Ez azonban a korábbinál
jelentősebb szóródással érvényesül, még akkor is, ha eltekin
tünk a jórészt politikai szempontok alapján hozott egyedi költ
ségvetési döntésektől. Változatlanul a személyi jövedelemadó
40% -a illeti meg a helyi önkormányzatokat. Az szja-nak azonban
csak lS%-a marad a képződés helyén; 2S%-a (17,4+7,6%) nor
matívan kerül elosztásra az iparúzési adóból elérhető bevétellel
kombinálva. Ennek célja az "aránytalanságok" mérsékIése, s egy

értelmúen a nagyobb, prosperáló településeket érinti hátrányosan.
Ez azt jelenti, hogy az e szabályozással hátrányosan érintett telepü
lések átengedett bevételei jóval a várható infláció (10-11 %) alatti .
értékkel emelkednek. (Pl. Budapesten 1%-kal, Székesfehérváron
3%-kal.)
A költségvetési törvény általános indoklásában a helyi önkor
mányzatok forrásszabályozásának peremfeltételei szerint e te1Üle
ten az átlagkeresetek 13,1 %-kal nőnek. A közoktatásban az átlag
kereset-emelkedés 14,1 %, amelyből a pedagógusoké közel 16% . A
közoktatási normatíva emelkedése elvileg fo"ást biztosít nemcsak a
pedagógusok 16%-os illetménynövekedéséhez, hanem a technikai,
adminisztrat(v dolgozók legalább 13%-os béremeléséhez is. Ezért
elvárható, hogy a helyi önkonnányzati költségvetések ennek ösz
szegét biztosítsák. Ezt hangsúlyozza az Oktatási Minisztérium is.
Ugyanakkor ismeIjük ennek gyakorlati korlátait. Ezért a helyi
érdekegyeztetésnek kiemelten kell foglalkoznia ezzel a kérdéssel.
A kormány álláspontja szerint az önkormányzatoknál és intéz
ményeiknél a létszám több mint 2 %-kal csökken az egyes teriiletek
között differenciáltan. Ez pedagógusoknál csak mintegy 1 %-os
természetes létszámfogyást jelenthet! E szempontból kiemelt
teriiletek a n1zoltóságok és a szociális intézmények, ahol nem
számolnak létszámcsökkenéssel. Egyéb te1Ületeken 3,7 %-os csök
kenés várható. Az OEP által fmanszírozott egészségügyben a
létszám 3 %-os mérsékIődése prognosztizálható.
A dologi kiadások az előző évi várható teljesítéshez képest
csupán S%-kal emelkednek döntően saját bevételből. Ez tovább
rontja az intézmények mt1ködési feltételeit.

Az önkormányzatok közoktatással összefüggő normatív állami támogatása
(költségvetési törvény 3., S. és 8. sz. mellékletében)
Összesített növekedésük 1998-hoz képest mintegy 16%
A költségvetési törvény 3. sz. mellékletében
Gyermekvédelmi szakellátás
4S0 OOO Ft/ellátott
Bölcsődei ellátás
128 OOO Ft/ellátott
Óvodai ellátás
80 OOO Ft/fő
Iskolai oktatás
az 1-8. évfolyamokon
83 OOO Ft/fő
Iskolai oktatás
a 9-13. évfolyamokon
108 OOO Ft/fó'
Iskolai szakképzés
Elméleti oktatás
szakmunkásképző iskolában
80 OOO Ft/fő
Szakmai-elméleti oktatás
szakiskolában
90 OOO Ft/fő
Szakmai-elméleti oktatás
szakközépiskolában
lOS OOO Ft/fő
Szakmai-gyakorlati képzés
SO OOO Ft/fő
Közoktatási kik/eladatokat ellátó egyházak kiegészítő támogatása
[a költségvetési törvény
62 216 Ft/oktatott fő
30. § (12) bekezdése]
Közoktatási megállapodás esetén önkormányzati érdekeltség!
Különleges gondozás, ellátás
Gyógypedagógiai ellátás
194 OOO Ft/fő
Korai fejlesztés, gondozás
lOS OOO Ft/fő
Fejlesztő felkészítés
14S OOO Ft/fő
Alapfokú művészetoktatás
Zenemúvészeti,
képző- és iparmlIvészeti ágon
49 OOO Ft/fő
Táncmúvészeti,
szín- és bábmtlvészeti ágon
40 OOO Ft/fő

Kollégiumi ,
lS2 OOO Ft/fő
exrernátusi nevelés, ellátás
Egyéb közoktatási feladatok
60 OOO Ft/fő
Párhuzamos múvészetoktatás
21 200 Ft/fő
Szakiskolások fe1zárkóztató oktatása
Súlyos beilleszkedési, tanulási,
magatartási zavarokkal küzdő
12 OOO Ft/fő
gyermekek után
ÓVodába, általános iskolába bejáró
12 SOO Ft/fő
gyermekek után
Intézményfenntartó társulás óvodájába,
16 OOO Ft/fő
iskolájába járó gyermekek után
3 OOO főnél kisebb lakosságszámú
településen óvodába, általános iskolába
22 OOO Ft/fő
járó gyermekek után
11 OOO Ft/fő
3 000-3 SOO fő közötti településeken
Óvodában, iskolában, kollégiumban
16 OOO Ft/fő
szervezett
intézményi étkeztetés
,
Altalános iskolai napközis
S SOO Ft/fő
foglalkozás után
Könyvtári feladatok ellátása
és/vagy taneszközbeszerzés
1 830 Ft/fő
és/vagy informatikai oktatás
KöZpontos(tott elóirányzatok (S. sz. mellékletben)
ISO millió Ft
Gyermek-és ifjúsági feladatok
(Felhasználásáról az ifjúsági és sportminiszter
által vezetett tárcaközi bizottság dönt.)
Szakmai fejlesztési támogatás
2600 millió Ft
(Igényelhető közoktatás számítógépes hálózatának kiépítésé
hez, Internet-szolgáltatás üzemeltetéséhez, szoftverek, oktató
programok, informatikai eszközök beszerzéséhez. )

,
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1 100 főnél kisebb településen az óvodai nevelés
és az 1-4. évfolyamos általános iskolai
oktatás támogatása
1 OOO,O millió Ft
Pedagógiai szakmai szolgáltató
1 829,4 millió Ft
és szakértői tevékenység támogatása
Normat{v, kötött felhasználású támogatások (8. sz. melléklet)
Nemzetiségi, etnikai kisebbségi
óvodai neveléshez
25 OOO Ft/fő
Nemzetiségi, etnikai kisebbségi
nyelvre oktatás iskolában
26 OOO Ft/fő
Kisebbségi nyelven történő oktatás,
32 OOO Ft/fő
valamint két tanítási nyelvű oktatás
Cigány etnikumhoz tartozó
felzárkóztatás iskolában
27 OOO Ft/fő
Cigány etnikumhoz tartozók
kollégiumi ellátása
20 OOO Ft/fő
Kiegészítő támogatás kis létszámú
nemzetiségi, etnikai óvodához (60),
általános iskolához (130 fő alatt)
22 OOO Ft/fő
Pedagógus-szakvizsga
21 800 Ft/fő
és -továbbképzés
[Igényelhetik a helyi önkormányzatok a közoktatási törvény
17. § (5) bek. és 19. § (5) bek. alapján előírt szakvizsga, illet
ve továbbképzés költségeinek biztosításához. (Lásd: a
277/1997. (XII. 27.) kormányrendelet.)]
Tanulók tankönyvvásárlása
1 700 Ft/fő
(A támogatás a helyi önkormányzatokat az 1999/2ooo. tanévre
becsült tanulólétszám alapján illeti meg.)
Pedagógusok szakkönyvvásárlása
9750 Ft/fő
(Az igényjogosultság részletes feltételeit
a 20/1997. (II. 13.) sz. kormányrendelet határozza meg.)
Érettségi és szakvizsgadíjak
3 448 Ft/fő
Körzeti, térségi feladatok
Fővárosi és megyei közalapítványok
szakmai tevékenységére
összege: 1 200 millió Ft
[A megyei (fővárosi) önkormányzatokat illeti meg a teriiletén
múködő helyi önkormányzatok számára közoktatási célra biz
tosított normatív állami hozzájárulás arányában. A tabnogatajs
kizárólag a megyei fej lesztési tervvel összefüggCJ szakmai
célokra forditható!]
Pedagógiai szakszolgálatok
tevékenysége
összege: 621,674 millió Ft
[A megyei (fővárosi) önkormányzatokat illeti meg a fentiek
szerinti arányban.]
Megjegyzés:
A közoktatási célú normatív állami hozzájárulásokkal az el
számolás a nevelési-oktatási feladatoknak. megfelelő közokta
tási statisztikai adatokra és az azt megalapozó előírt tanügyi
okmányokra vagy a hozzájárulást megalapozó okmányokra
épül.
A központosított előirányzatok igénylésének, folyósításának,
elszámolásának részletes feltételeit az érintett ágazati minisz
tériumok szabályozzák.

2. Az Oktatási Minisztérium fejezetében (XX.) szerepl6 közok
tatási feladatfinanszirozás
Közoktatási feladatok
és szakmai programok
Közoktatási tankönyvkiadás
Közoktatásfejlesztés
és számítógépes hálózat kialakítása
Pedagógus-szakvizsga
és -továbbképzé&
Kommunikációs testületek,
szakmai bizottságok

700 millió Ft
460 millió Ft
1 100 millió Ft
950 millió Ft
40 millió Ft

Nem önkormányzati fenntartású
közoktatási intézmények központi
előirányzata

Értékelési és vizsgaközpontok
létesítése
Határon túli magyarok oktatási
és kulturális támogatása
Közoktatási modernizációs
közalapítvány támogatása
Ijjúsági szakképzés korszerűsftése
világbanki
program hitelfedezete
,
,
VAM-AFA

400 millió Ft
750 millió Ft
470 millió Ft
400 millió Ft
2 890 millió Ft
700 millió Ft

3. A közalkalmazottak jogállajsáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény módosítajsa
A közalkalmazotti végkielégítés mértéke 1999. április l-jei hatály
lyal az alábbiak szerint alakul. Ha a közalkalmazotti jogviszonyban
töltött idő legalább
három év:
1 havi,
öt év:
2 havi,
nyolc év:
3 havi,
tíz év:
4 havi,
tizenhárom év:
5 havi,
tizenhat év:
6 havi,
húsz év:
8 havi
átlagkeresetének megfelelő összeget kell kifIZetni. Ez a szabályo
zás a közszolgálat minden teriiletén egységes lett (köztisztviselők,
fegyveres testületek stb.) A közalkalmazotti illetményrendszer
változását külön fejezetben tárgyaljuk.

4. A közalkalmazotti illetményrendszerrel &szefügg6 változá
sok
Ezt a fejezetet az Oktatási Minisztérium Tanügyigazgatási
lyának közreműködésével álIítottuk össze.

Főosztá

Az illetmény megállapitajsa
4. 1. A közalkalmazottak illetményrendszere 1999. január l-jétől új
elemmel, a szakmai szorzóval egészült ki. A szakmai szorzó beve
zetésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek (Kjt.) az
éves költségvetésről szóló törvény 79. §-ával megállapított 66. §
ának (7)-(9) bekezdésével keriilt sor. A (8) bekezdés utal a Kjt. 3.
sz. mellékletére, amelynek módosítását a költségvetési törvény
14/A. sz. melléklete tartalmazza, továbbá utalás történik a kor
mányrendeletre is, amelynek ezzel összefüggő módosítása a Ma
gyar Közlöny 1998/122. számában jelent meg. [242/1998. (XII.
31.) sz. kormányrendelet a 138/1992. (X. 8.) sz. rendelet módosí
tásáról.]
4.2. A közalkalmazottnak járó teljes illetmény meghatározásá
nál a kiindulási alap minden esetben a garantált illetmény. A ga
rantált illetmény az az összeg, amelyet a Kjt. 1. számú melléklete
vagy 2. számú melléklete alapján a munkáltatónak kell megállapí
tania. A munkáltatónak az első és legfontosabb feladata tehát
annak meghatározása, hogy a közalkalmazott részére milyen ösz
szegű garantált illetmény jár. A garantált illetmény számítási
módja 1998-hoz képest nem változott. V~tozatlan besorolási felté
telek esetén tehát az 1998-ban meghatározott garantált illetmény
összege 1999-ben nem változik. A garantált illetmény az alapja
minden más számításnak.
4.3. A megállapított garantált illetményt kell megszorozni a
meghatározott pedagógus-munkakörökben az új szakmai szorzóval.
4.4. Az úgynevezett, a további szakképesítés hasznosításáért
járó százalékos illetménynövekedés meghatározásánál a munkálta
tónak ismét a garantált illetményból kell kiindulnia, figyelmen
kívül kell tehát hagynia az új 1,16%-os szakmai szorzót.

,
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4.5. A munkáltatónak tehát
- először meg kell határoznia a közalkalmazott garantált illet
ményének az összegét (amely az előző évi garantált illetménnyel,
változatlan fIZetési osztály és fIZetési fokozat esetén, azonos) (II.,
illetve V. tábla),
- ezt követően a garantált illetmény összegét be kell szoroznia
az új szakmai szorzóval (III., VI. tábla, szeptember l-től IV., VII.
tábla),
- majd visszatérve a garantált illetmény összegére, meg kell
állapítani a százalékos illetménynövekedést,
- és végül a szakmai szorzóval megemelt garantált illetmény
összegéhez hozzá kell adnia a százalékos illetményemeléssel meg
határozott összeget.
4.6. Példa egy F/5 besorolás mellett:
- Első lépcso'ként a munkáltató megállapítja a garantált illet
ményt, Kjt. 1. sz. melléklete szerinti "F" fIZetési osztályelső
fIZetési fokozatában található 33.600 Ft és az 5. fIZetési fokozat
hoz tartozó 1,24 szorzószám alkalmazásával:
33.600 X 1,24 = 41.664 Ft,
kerekítve: 41.700 Ft.
[Kerekítés a Kjt. 66. §-ának (10) bekezdése alapján.]
- Második lépcso"ként a munkáltató az 1,16 szakmai szorzó
szám alkalmazásával megemeli a garantált illetményt:
41. 700 xl, 16 = 48.372 Ft
kerekítve: 48.400 Ft.
- Harmadik lépcsőként meghatározza a százalékos illetmény
növekedés összegét az eredeti, a garantált illetmény, vagyis a
41.700 Ft alapján, melynek mértéke példánknál, egy további,
főiskolán szerzett szakképesítés esetén öt százalék, összege ennek
megfelelően 2.085 Ft.
- Végül a százalékos illetménynövekedés összegével kell nö
velni a szorzószámmal meghatározott illetmény összegét, vagyis a
közalkalmazott illetménye:
kerekítve: 50.500 Ft.
48.400 + 2.085 = 50.485 Ft
Felhívjuk a figyelmet, hogy a százalékos illetménynövekedést,
bár az illetménynél minden esetben be kell számítani, de azt az
átsoroláson külön kell feltüntetni.
4.7. A Kjt. 2. számú mellékletében ("F" és "G" kiegészítő
táblák) található összeg a garantált illetmény, ezt kell a 6. pontban
ismertetett példának megfelelően megemelni a szakmai szorzóval,

illetve ha előfeltételei fennállnak, akkor hozzá kell adni a százalé
kos illetménynövekedést. (Lásd V., VI., VII. tábla.)
A Kjt.-illetménypótlék alapja változatlanul 13.500 Ft. Az
ezzel összefüggő illetményelemek tehát nem változnak.
A Kjt. 1. sz. mellékletével megállapított illetménytábla, illetve
a 2. sz. melléklet kiegészítő táblái adják tehát a garantált illet
ményt. A közalkalmazott tényleges illetményét a garantált illet
mény és az alkalmazott szorzó szorzata adja meg. A pedagógusok
nál (1,16, majd 1,19), a nem pedagógusoknál a fenntartó által
meghatározott szorzó. Amennyiben az "A" és "B" fIZetési osztály
alsó fokozataiban számított illetmény nem éri el az 1999. január I
tól megállapított minimálbér összegét (22.500 Ftlhó), akkor erre
fel kell emelni.

5. A közoktatási törvény (Kt.) módosítása
A költségvetési törvény 87. §-a módosítja a közoktatási törvény
27. §-át (művészeti szakiskolákat érint); 37. § (2) bekezdését
(közoktatási intézmények alapítási eljárására vonatkozik); 79. §
ának (3) bekezdését (nem önkormányzati közoktatási intézmények
engedélyének kiadására vonatkozik), valamint a 118. § (10)-(11)
(12) bekezdését. Ez utóbbiak a pedagógusok minőségi bérpótléká
nak változásával függnek össze. Itt is felhívjuk a figyelmet arra,
hogy ez nem érinti az 1998/1999. tanévre megállapftott minőségi
munkavégzésért járó keresetkiegészftést (költségvetési törvény 128.
§ (1) bekezdés h) pontja]. Az e tanév elején megállapított kiegészí
tések 1999. augusztus 31-ig változatlan járandóságok, függetlenül
attól, hogy ennek finanszírozása 1999. január l-tól nem közvetle
nül a központi költségvetésbo1 történik. Ez a típusú kiegészítés
1999. szeptember l-től, a pedagógus szakmai szorz6k 1,19-re
történő változásával szűnik meg. Az e célra használt összeg szolgál
forrásul a szakmai szorzó 1,19-re való emeléséhez. A minőségi
pótlék helyett 1.500 Ftlh6/pedag6gus kvótával akiemelt munka
végzésért jár6 keresetkiegészítés (mozg6bér) lép be, amelynek
szabályait a Kt. módosítása rögzíti. (A későbbiekben errol részle
tes tájékoztatást adunlc)
PSZ Országos Iroda

A közalkalmazott illetményének a meghatározása
a Kjt. 1. számú meUéklete alapján
I. tábla

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

A
19700
1,04
1,08
1,12
1,16
1,20
1,24
1,28
1,32
1,36
1,40
1,44
1,48
1,52

B
22100
1,05
1,10
1,15
1,21
1,27
1,33
1,39
1,45
1,51
1,57
1,63
1,69
1,75

C

23200
1,05
1,10
1,15
1,21
1,27
1,33
1,39
1,45
1,51
1,57
1,63
1,69
1,75

D
24400
1,05
1,10
1,15
1,21
1,27
1,33
1,39
1,45
1,51
1,57
1,63
1,69
1,75

E
27900
1,05
1,10
1,15
1,21
1,27
1,33
1,39
1,45
1,51
1,57
1,63
1,69
1,75

F
33600
1,06
1,12
1,18
1,24
1,30
1,36
1,42
1,48
1,54
1,60
1,66
1,73
1,80

G
37 100
1,06
1,12
1,18
1,24
1,30
1,36
1,42
1,48
1,54
1,60
1,66
1,73
1,80

A garantált illetmény megállapításának alapjául szolgáló Kjt. 1. számú mellékletének az
sorolható.

H
39500
1,06
1,12
1,18
1,24
1,30
1,36
1,42
1,48
1,54
1,60
1,66
1,73
1,80

I
44100
1,06
1,12
1,18
1,24
1,30
1,36
1,42
1,48
1,54
1,60
1,66
1,73
1,80

J
48700
1,06
1,12
1,18
1,24
1,30
1,36
1,42
1,48
1,54
1,60
1,66
1,73
1,80

a része, amelybe pedagógus be

,
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II. tábla
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

A
19700
20500
21300
22100
22900
23600
24400
25200
26 OOO
26800
27600
28400
29200
29900

B
22500
23200
24300
25400
26700
28100
29400
30700
32 OOO
33400
34700
36000
37300
38700

C
23200
24400
25500
26700
28 100
29500
30900
32200
33600
35 OOO
36400
37800
39200
40600

D
24400
25600
26800
28100
29500
31000
32500
33900
35400
36800
38300
39800
41200
42700

E
27900
29300
30700
32100
33800
35400
37 100
38800
40500
42100
43800
45500
47200
48800

G

F
33600
35600
37600
39600
41 700
43700
45700
47700
49700
51 700
53800
55800
58 100
60500

37 100
39300
41600
43800
46000
48200
50500
52700
54900
57 100
59400
61600
64200
66800

I
44100
46700
49400
52000
54700
57300
60000
62600
65300
67900
70600
73200
76300
79400

H
39500
41900
44200
46600
49000
51400
53700
56 100
58500
60800
63200
65600
68300
71100

J
48700
51600
54500
57500
60400
63300
66200
69200
72100
75 OOO
77900
80800
84300
87700

A garantált illetmény összege az I. számú tábla alapján kiszámítva, a kerekítés szabályait alkalmazva.
III. tábla
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

B
25600
26900
28200
29500
31000
32600
34100
35600
37 100
38700
40 300
41800
43300
44 900

C
26900
28300
29600
31000
32600
34200
35800
37400
39000
40600
42200
43800
45500
47 100

D
28300
29700
31100
32600
34200
36 OOO
37700
39300
41100
42700
44400
46200
47800
49500

E
32400
34000
35600
37200
39200
41100
43 OOO
45 OOO
47 OOO
48800
50800
52800
54800
56600

F
39 OOO
41 300
43600
45900
48400
50700
53 OOO
55300
57700
60000
62400
64700
67400
70200

G
43000
45600
48300
50800
53400
55900
58600
61100
63700
66200
68900
71500
74500
77500

H
45800
48600
51300
54100
56800
59600
62300
65 100
67900
70500
73300
76 100
79200
82500

I
51200
54200
57300
60300
63500
66500
69600
72600
75700
78800
81900
84900
88500
92100

J
56500
59900
63200
66700
70100
73400
76800
80300
83600
87 OOO
90400
93700
97800
101 700

A m. tábla a II. táblában található garantált illetmény összege megszorozva az - 1999. január 1-t61 1999. augusztus 31-ig
alkalmazott - l, 16-os szakmai szorzóval.

N. tábla
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

B
26300
27600
28900
30200
31 800
33400
35 OOO
36500
38 100
39700
41300
42800
44400
46100

C
27600
29000
30300
31800
33400
35 100
36800
38300
40000
41 700
43300
45 OOO
46600
48300

D
29000
30500
31 900
33400
35 100
36900
38700
40300
42100
43800
45600
47400
49 OOO
50800

E
33200
34900
36500
38200
40200
42100
44100
46200
48200
50100
52100
54100
56200
58 100

F
40000
42400
44700
47 100
49600
52000
54400
56800
59100
61500
64000
66400
69100
72000

G
44100
46800
49500
52100
54700
57400
60100
62700
65300
67900
70700
73300
76400
79500

H
47 OOO
49900
52600
55500
58300
61200
63900
66800
69600
72400
75200
78 100
81 300
84600

I
52500
55600
58800
61900
65 100
68200
71400
74500
77700
·80800
84 OOO
87100
90800
94500

J
58000
61400
64900
68400
71900
75300
78800
82300
85800
89300
92700
96200
100 300
104 400

A N. tábla a II. ~blában található garantált illetmény összege megszorozva az - 1999. szeptember 1-t61 alkalmazott 
1,19-os szakmai szorz6val.

,

,
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Az 1997. február l-jét megelőzően "F" vagy "G" fIZetési osztályba sorolt
közalkalmazottak illetménye
V. tábla
Fizetési
F
G
fokozatok
1
41800
2
42700
42500
3
4
44600
5
46 900
48800
6
7
51800
56000
8
54400
58 100
9
55800
59400
10
57200
11
60000
12
60300
13
61400
14
61400
Az V. tábla tartalmazza a garantált
illetmény összegét.

VI. tábla
Fizetési
F
G
fokozatok
1
48500
2
49500
49300
3
4
51 700
54400
5
6
56600
7
65 OOO
60 100
67400
8
63 100
64700
9
68900
10
66400
11
69600
12
69900
13
71200
14
71200
A VI. tábla az V. táblában található
garantált illetmény összege megszo
rozva az - 1999. január l-t611999.
augusztus 31-ig alkalmazott - 1, 16-os
szakmai szorzóval.

VII. tábla
Fizetési
fokozatok
1
2
3

F

G
49700
50800

50600
4
53 100
5
55800
58 100
6
66600
7
61600
69100
64700
8
70700
66400
9
68 100
10
11
71400
12
71800
73 100
13
14
73 100
A VII. tábla az V. táblában található
garantált illetmény összege megszoroz
va az - 1999. szeptember 1-t61 alkalma
zott - 1, 19-os szakmai szorzóval.

A költségvetési érdekegyeztetésről
települési (fenntartói) szinten
A nevelési-oktatási intézmények költségve
tési forrásainak meghatározása lényegében
két szinten dől el. Országosan a költségve
tési törvény normatívái és egyéb előirány
zalai szabják meg a lehetőségeket. Helyben
pedig a fenntart6 önkormányzatok költség
vetési rendeletei, a központi normatívák és
a saját források felhasználásával határozzák
meg az intézmények éves pénzügyi
kereteit.
E
kétszintCi
költségvetés
készítéshez kapcsol6dóan az ősz az orszá
gos, a tél pedig az önkormányzati érdek
egyeztetések, küzdelmek időszaka. Tudjuk,
hogy a költségvetési törvény anomáliáit
nem lehet a községekben, városokban
korrigálni, mégis nagyon sok múlik külö
nösen idén a helyi költségvetési alkun.
(Lásd lapunk ezzel összefüggő írásait.)
A helyi érdekegyeztetés jogi kötelezett
ségét a Kjt. 4. §-a frja elő. A teriileti és
települési jelentőségű kérdésekben az ön
kormányzat az érintett megfelelő szintű,
adott körben reprezentatív szakszervezettel
az önkonnányzati érdekegyeztető tanácsban
egyeztet [Kjt. 4. § (1) .bek. c) pont]. Köte
lező a véleménykérés többek között a kö
zalkalmazotti illetmény-előmeneteli rend
szer pénzügyi fedezetéül szolgál6 költség
vetésről! Az önkormányzatot az egyeztetési
kötelezettsége al61 az sem mentesíti, hogy
1998 novemberében KT-választások vol
tak, amelynek eredményei alapján újra meg

kellett állapítani a szakszervezetek repre
zentativitását. Mindaddig, amíg az új vá
lasztások eredményét az önkormányzat ki
nem hirdette, a korábbi reprezentativitás
alapján mu'Ködóönkormányzati érdekegyez
tetó' tanács az illetékes egyeztetési fórum.
Mind a szavazatösszesítések, mind a KT
választások eredményeinek településen
történő kihirdetése tekintetében a jegyző
(főjegyző), illetve az általa kijelölt képvise
lő, végső soron az önkormányzat a felelős.
Amennyiben a reprezentativitás megállapí
tása a választásokat követő 40. napig nem
történik meg, úgy mulasztásos törvénysér
tést követ el az önkormányzat.
Az önkormányzatok 1999. évi költség
vetésének előkészítése már mindenütt
megkezdődött. A legtöbb településen feb
ruár folyamán már döntés születik. Sok
helyen a PSZ helyi szervezeteinek részvéte
lével már megkezdődtek az egyeztető tár
gyalások. Törvénysértő és felháborít6, ha
ezt az önkormányzat felelős vezetői lehetet
lenné teszik. Erre ad példát Debrecen város
vezetése. Íme a "párbeszéd" a cívis város
ból.
"Elfogadhatatlannak
tartjuk,
hogy
Debrecen új önkormányzata megalakulása
óta nem hajlandó tárgyal6aszta1hoz ülni
velünk - nyilatkozta a Népszavának Jenei
Attiláné, a pedag6gus-szakszervezet debre
ceni titkára, a két napja alakult sztrájkbi

zottság elnöke. A helyi érdekvédelmi szer
vezet szerint továbbra sincs biztosíték a
tanárok 16 százalékos béremelésére, a
technikai dolgoz6k 13 százalékos bérfej
lesztésére pedig egyetlen fillér fedezetet
nem tartalmaz a költségvetési koncepci6. A
szakszervezet ezért kitart álláspontja mel
lett: amennyiben nem siketül a megegye
zés, február közepén forgalommegállít6
demonstráci6t szervez Debrecen belvárosá
ban. "
Kósa Lajos debreceni polgármester
(FIDESZ) reagálásáb61 nehéz megállapíta
ni, hogy a tájékozatlansága vagy a ciniz
musa nagyobb.
"K6sa szerint egyébként az érdekegyez
tetés azért nem mtiködik, mert még mindig
nem állt fel a Költségvetési Intézmények
Érdekegyeztető Tanácsának (KIÉT) mun
kavállal6i oldala, így nincs kivel tárgyalnia
az önkormányzatnak. A polgármester kije
lentette: nincs sok értelme a helyi önkor
mányzati vezetés' elleni sztrájknak sem,
mivel a tanároknak nem ők, hanem az
oktatási intézmények vezetői a munkálta
tói." (Népszava, 1999. január 16.)
Ugye, mi tudjuk, hogy a teljes köm
munkáltatói joggal rendelkező intézmény
vezetőnek az önkormányzati költségvetés
sei szemben milyen mozgástere van?
Á. A.

,

,
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Aktuális jogszabályokról,
illetóleg az alkalmazásuk során felmerülő problémákról
l. Több oktatási intézmény jelezte, hogya munkáltató
1998. december 31. napjával visszavonta az 1998/99-es
tanévre biztosított min6ségi keresetkiegészítést. A visszavo
náskor arra hivatkoztak, hogya fenntartó utasítása szerint
jártak el, ennek oka pedig az volt, hogy a központi költség
vetés 1999. január l. napjától nem biztosít a min6ségi
keresetkiegészítés kifizetésére fedezetet.
Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a min6ségi
keresetkiegészités visszavonása oktatási-nevelési év közben
jogellenes.
Az 1993. évi LXXIX. törvény 19. § (4) bekezdése ren
delkezései szerint: "A munkáltató a nevelési-oktatási intéz
ményben a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglal
kozás, a pedagógiai fejlesztő tevékenység keretében nyújtott
átlagon felüli munkateljesítményt havi rendszerességgel
kifizetett keresetkiegészítéssel ismeri el (a továbbiakban:
min6ségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés). Min6ségi
munkavégzésért járó keresetkiegészítés a nevelési-oktatási
intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak
részére állapítható meg.
(5) Min6ségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés egy
nevelési-tanltási évre szól, de a közalkalmazott részére több
alkalommal is megállapítható."
A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésér61 szóló
1998. évi XC. törvény 128. § (1) bekezdés h) pontja értel
mében: "A közoktatásról szóló 1992. évi LXXIX. törvény
19. §-ának (4)-(6) bekezdése és az annak szövegét megál
lapító 1997. évi CXLVI. törvény 59. §-ának (2) bekezdése,
122. §-ának (ll) bekezdése és az annak szövegét megállapí
tó 1997. évi CXLVI. törvény 59. §-ának (10) bekezdése,
124. §-ának (23)-(24) bekezdése és az annak szövegét
megállapító 1997. évi CXLVI. törvény 59. §-ának (11) be
kezdése, amely nem érinti az 1998/99. nevelési évre, tanév
re
megállapltott
min6ségi
munkavégzésért
járó
keresetldegészltéshez való jogosultságot és a megállapltott
keresetldegészltés összegét, valamint a törvény 1. számú

melléklete Második részének (címe: A költségvetési hozzá
járulás megállapításának elvei) 4. pontja rendelkezéseiMI
egyértelmúen megállapítható, hogy az 1998/99-es oktatási
nevelési évre megállapított minőségi keresetkiegészitést év
közben semmilyen indokkal nem lehet visszavonni.
Amennyiben ez mégis megtörténne, úgy az érintettek az
Mt. 200. §-a alapján kezdeményezzenek egyeztetést munkál
tatójuknál, és ha az egyeztetés eredménytelen, úgy fordulja
nak keresettel az illetékes munkaügyi bírósághoz.
A Pedagógusok Szakszervezete tagjainak jogi képvisele
tét - igényesetén - természetesen ellátjuk.
2. Különösen a 13. havi illetmény kifizetésekor fordul
el6 gyakran, hogy egyes munkáltatók rosszul értelmezik az
"illetmény" fogalmát, és ennek következtében a közalkalma
zottaknak elmaradt illettnényigénye keletkezett.
Már korábban is hangsúlyoztuk, hogy az illettnény bizo
nyos esetekben három elemből állhat. Ezek:
a) a fizetési osztály és a megfelel6 fizetési fokozat alap
ján megállapított garantált illettnény,

b) a Kjt. 66. § (2) bekezdése
- a) pontja vagy
- b) pontja
szerint a közalkalmazottat további szakképesítése, szakkép
zettsége alapján megillet6 illettnénYDövekedés,
c) a kötelez6 óraszám emelkedése miatt a pedagógust a
közoktatási törvény 130. § (2) bekezdése alapján megillető
rendkivüli illetményemelés.
Mindenütt tehát, ahol az illetményt figyelembe kell ven
ni, ilyen esetekben ez a "háromelemes" illetmény az irány
adó (túlóradijalap megállapításánál, távolléti díj, átlagkere
set megállapításánál, 13. havi illetmény, jubileumi jutalom
kifizetésénél).
A hiba elkövetésére okot adnak azok a kinevezési, átso
rolási nyomtatványok, amelyek alkalmatlanok fentiek sze
rinti adatok rögzítésére.
Tekintettel arra, hogy a Kjt. -nek a költségvetési törvény
nyel módosított illettnényszorzói miatt az ott megjelölt fel
adatokat ellátó pedagógusokat át kell sorolni, javasoljuk,
hogy ezeket az átsorolásokat már megfelel6 átsorolási
nyomtatványokon hajtsák végre.
Az átsorolás ellen, amennyiben azzal a munkavállaló
nem ért egyet, joga van jogorvoslattal élni, éppen ezért a
jogorvoslati tájékoztatást az átsorolásnak is tartalmaznia
kell.
Végül további hibája az átsorolásoknak, hogy azokat a
munkavállalóval nem íratják alá.
Az állandó bírói gyakorlat szerint mind a jogorvoslati
tájékoztatás, mind az aláírás hiánya érvénytelenné teszi a
kinevezést.
3. 1999. január l. napjától módositották a Munka tör
vénykönyvének 134. §-ában a szabadság kiadásával kapcso
latos rendelkezéseket. Eszerint:
"l. § A Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény 134. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép, egyidej1Ileg új (4) bekezdéssel egészül ki,
és a jelenlegi (4)-(5) bekezdés számozása (5)-(6) bekezdésre
változik:
""(3) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni.
A munkáltató
a) kivételesen fontos gazdasági érdek esetén a szabadsá
got legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-áig, kollektív
szerz6dés rendelkezése esetén a tárgyévet követ6 év decem
ber 30-ig,
b) a munkavállaló betegsége vagy a személyét érintő más
elháríthatatlan akadály esetén az akad;ályoztatás megsztínésé
t61 számított harminc napon belül adja ki, ha az esedékesség
éve eltelt. A b) pontban szerepl6 rendelkezést61 érvényesen
eltérni nem lehet.
(4) A szabadságot kettőnél több részletben csak a mun
kavállaló kérésére lehet kiadni.
A törvénymódosítást azért adjuk közre, mert az 1998.
évre járó és valamely oknál fogva ki nem adott szabadságok
rendezésénél irányadó.
ft

"
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A módosítás a Magyar Közlöny 1998/117. december 24-i
számában található.
4. Ismételten felhívjuk a figyelmet az egyéni védőfelsze
relésekről szóló 3/1979. (V. 29.) EüM. sz. rendeletben,
különösen annak mellékletében foglaltakra . Ismereteink
szerint a munkabiztonsági és munkaügyi felügyelőségek
vizsgálatokat tartanak az oktatási intézményekben, és ennek
alapján a véd6ruha, véd6eszköz biztosításával kapcsolatosan
komoly hiányosságokat tárnak fel. Ennek következménye
szabálysértési eljárás és az intézmény vezetőjére kiszabott,
sokszor igen jelentős szabálysértési bírság.
Példaként csatoljuk egy közepes nagyságú óvodában
foglalkoztatott közalkalmazottak részére a felügyelő által, a
hivatkozott rendelet melléldetére alapított védőruhajegyzé
ket. Fontos tudni, hogy a védóruha nem azonos a munkaru
hával. Mig a munkaruha biztositása a Kjt. 79. §-a értelmé
ben csak lehet6ség, addig a védóruha biztositása kötelezett
ség.
Javasoljuk: az intézményekben vegyék számba azokat a
munkaköröket, amelyekben védőruha, véd6eszköz biztosítá
sa kötelez6. Ennek alapján a fenntartóhoz pótköltségvetési
igényt kell benyújtani, amely biztosítja a védőruhák, védő
eszközök beszerzését.

Szigorú szabály az is, hogyavédőruhát, véd6eszközt
köteles a munkavállaló hordani, használni, ezt a munkálta
tónak folyamatosan ellenőriznie kell. Az ellenőrzés elmu
lasztása is szabálysértés.
Véd6ruhajegyzék
Hivatkozott előírás: 3/1979. (V. 29.) EüM. rendelet 1.13.2. pont- .
ja; 3/1979. (V. 29.) EüM. rendelet 3.1.7. pontja; 3/1979. (V. 29.)
EüM. rendelet mellékletének 1.8.2. és 3.1.1. pontja.
ÓVóno7c:
1 db bélelt lábbeli
1 db védóruha
1 db fejvédő
1 db bélelt kabát
1 db kötény: .
1 db bélelt lábbeli
Tálalókonyhás részére
1 db védőköpeny
2 db kötény
1 db védócipő
testvédő felszerelés
Dajkák:
2 db nadrág
1 db bélelt kabát
2 db póló
1 db védőruha
2 db fejvédő
1 db testvédő felszerelés
1 db védóköpeny
2 db nadrág
1 db csúszásgátló védőcipó
2 db póló
1 db műbőr kötény
1 db csúszásgátló védócipő
1 db gumicsizma
1 db védoicöpeny

Dr. Selmeciné dr. Csordás Mária

Tovább gyarapodik

a PEDAGóGUS NYUGDÍJPÉNZTÁR

In memoriam
,

A legtöbb nyugdíjpénztárral ellentétben jó évet zárt a
PEDAGÓGUS NYUGDÍJPÉNZTÁR. Az ágazat legnagyobb ön
kéntes nyugdíjbiztosítója több mint 12 ezer tagjának várha
tóan 18 % feletti éves hozamot tud elszámolni 1998-ra.
Tudnivaló ugyanis, hogy azok a pénztárak, amelyek vagyo
nuk jelentős részét részvényekben tartották, az értéktőzsde
mélyrepülése miatt súlyos veszteségeket szenvedtek el.
A PEDAGÓGUS NYUGDÍJPÉNZTÁR vagyonának túlnyomó
része biztonságos, hosszú lejáratú államkötvényekben és
kincstárjegyekben fekszik, amelyek ráadásul idén nagyobb
hozamot is biztosítottak, mint a részvények. Nyugdíjpénztá
runk 1999 januárjától megválik a Dunaholding Rt.-től. új
partnerünk

a

MAGYAR KüLKERESKEDELMI BANK Rt.

mind a vagyonkezelés, mind az adminisztráció tekintetében.
Valamennyi pénztártagunknak január végéig megküldjük a
számlaértesítőjét és adóigazolását az 1998. évi befizetések
r61. Az önkéntes nyugdfjpénztári megtakarftások adókedvez
ménye 1999-ben is változatlanul 50%. A kedvezmény
igénybevételének felső határa évi 200 ezer forint. Az 1958.
január l. előtt született pénztártagok esetében 260 ezer fo
rint. Ez a megemelt keret utoljára az öregségi nyugdíj
megállapításának évében vehető igénybe. Természetesen
nyugdíjasként is lehet (érdemes, ha a nyugdíja mellett más
jövedelem, adózott kereset is van!) megtakaritani. Ebben az
esetben az 50 %-os adókedvezmény felső határa 200 ezer
forint.
Pedagógus nyugdíjpénztári tagsághoz, a belépéshez szük
séges nyomtatványokat a helyi, területi szervezőknél, a PSZ
regionális és országos irodáinál lehet igényelni. További
információ a 322-8456-os telefonon.
PEDAGÓGUS NYUGDÍJPÉNZrÁR

1068 Budapest, Városligeti fasor 10.

,

,

BAJKO MATYAS
Az elmúlt év decemberének 16-án, életének 86. évében
eltávozott közülünk Bajkó Mátyás kollégánk.
ErdélyMl, a Gyergyói-havasok csodálatos világából
került közénle Tanítói munkásságának első évtizedét még
Erdélyben töltötte, majd katonai szolgálatra hívták be a
háború utolsó éveiben. A második világháború befejezését
követ6en Győrött folytatta tanítói hivatásának gyakorlá
sáto
Egyidejűleg kiemelkedő részt vállalt a Pedagógusok
Szakszervezete helyi szervezetének megalakításában és
országos képviseletében az akkori Győr-Moson megye
küldötteként.
Az 50-es évek második felétől szakszervezetünk
Győr városi, majd a 60-as évek közepétől Győr-Sopron
megyei szervezetének üdülési felelőseként végezte rend
szeresen és önzetlenül a közösségi munkáját.
Kollégáink személyes sorsának ismeretében igyeke
zett lehetőséget teremteni a kért üdülésre, és eközben arra
is szakított időt és talált módot, hogy az egyik középisko
lai kollégium gondnokaként sokoldalúan segitse a megyei
szervezet tulajdonában lévő csopaki üdül6épületek felsze
relésének Mvitését, majd az igényekhez igazodó átalakí
tását.
Bajkó Mátyás tartalmas élete, együttérző embersége
és az iskolai, óvodai közösségekért való példás áldozat
vállalása kitörölhetetlen emlékként él mindannyiunk szí
Gergely Sándor
vében.
ny. megyei titkár

,
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VALTOZASOK A TARSADALOMBIZTOSITAS TERULETEN
,

"

I.

integrálását, továbbá - az Art. módosításával - a járulé
kokat adónak minősíti.
Az Art. értelmező rendelkezéseket tartalmazó 97. §
Az Országgyűlés 1998. július 8-án elfogadta a társada
ának z) pontjában az adóról szóló jogszabályok egysé- .
lombiztosftás pénzügyi alapjainak és a társadalombiz
felügyeletéről szóló 1998. évi ges alkalmazása érdekében a járulék fogalmát a követ
tosftás szerveinek állami
,
XXXIX. törvényt. Eletbelépésével egyidejűleg hatályát kezőképpen határozza meg:
"járulék: a nyugdíjjárulék, a magán-nyugdíjpénztári
vesztette a társadalombiztosítás önkormányzati irányítá
sáról szóló 1991. évi LXXXIV. törvény, valamint az tagdíj , az egészségbiztosítási járulékok, a nyugdíjbiz
ezt módosító 1992. évi LXIV. törvény 1. §-a. Ezzel tosítási járulék, a táppénz-hozzájárulás, a baleseti járu
lék, továbbá a végrehajtás tekintetében a jogalap nélkül
egyidőben megszűnt az Egészségbiztosítási és a
felvett és visszakövetelt társadalombiztosítási és - a
Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat. Jogutódjuk a Ma
gyar Állam lett, amelyet - a jogutódlás körében - a társadalombiztosítási szervek által folyósított - egyéb
ellátások, valamint a társadalombiztosítás ellátásainak
kormány által kinevezett személy képvisel.
fedezetére előírt más kötelező járulékbefizetések. "
Az állami felügyeletről szóló törvény 1. §-a kimond
Tehát az 1998. évi LXII. törvény, valamint az
ja, hogy az Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási
Alap felügyelete és a társadalombiztosítás igazgatási 1139/1998. (XI. 6.) kormányhatározat értelmében az
Országos Egészségpénztár és igazgatási szerveinek
szerveinek az irányítása állami feladat.
Az alapok felügyeletét a kormány gyakorolja, míg a járulék- és folyószámla-, valamint a behajtási és végre
társadalombiztosítási igazgatási szervek irányítását a hajtási szakfeladatait 1999. január l-jétől az APEH
kormány által rendeletben meghatározott személy útján látja el.
gyakorolja.
III.
A kormány az 1094/1998. (VU. 23.) kormo határo
Az Országgyűlés az 1998. évi LXVII. törvény elfoga
zatával Selmeczi Gabriellát, a Miniszterelnöki Hivatal
dásával módosftotta a társadalombiztosftás ellátásaira
politikai államtitkárát bízta meg a társadalombiztosítás
és a magánnyugdtjra jogosultakról, valamint e szolgál
igazgatási szerveinek irányításával kapcsolatos feladat
tatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényt.
és hatáskörök ellátásával.
Ez az a törvény, amely tartalmazza a biztosítási és
járulékfizetési kötelezettségekre vonatkozó szabályokat.
n.

Az adóigazgatás rendjéről szóló 1990. évi XCI. tör
vényt (a továbbiakban: Art.) módosító 1998. évi LXII.
törvény 1999. január l-jén hatályba lépő szabályozási
rendszere módosítja az adózás rendjét, valamint megre
formálja a társadalombiztosítás járulékigazgatásának
rendszerét.
A járulékigazgatási reform az APEH hatáskörének a
kib6vítésével történik úgy, hogy 1999. január l-jétől a
társadalombiztosítási járulék beszedése és az egészség
ügyi hozzájárulás bevezetésével összefüggő szabályok
kialakítása az adóhatóságok hatáskörébe tartoznak, a
járulékbeszedési, valamint az adóbeszedési rendszer
egységesítésének a megalapozása, a társadalombiztosí
tási szerveinek járulékbeszedéssel foglalkozó apparátu
sának az állami adóhatóság szervezetrendszerébe törté
nő beépítésével valósul meg.
Az átfogó járulékigazgatási reform megvalósítása
biztosítja a társadalombiztosítási járulékok eddiginél
hatékonyabb és olcsóbb, kevesebb adminisztrációt
igénylő beszedését. A reform első lépése a járulékigaz
gatási reform megvalósításában érintett társadalombiz
tosítási és adóigazgatási szervek különállásának meg
szüntetése 1999. január l-jei hatállyal.
Az Art. deklarálja a társadalombiztosítási járulékbe
hajtási rendszernek az adóigazgatás rendszerébe történő

Az 1999. január

l-jétől

bekövetkezett legfontosabb
változások:

1. Járulékfizetés ménéke
a) A foglalkoztató (munkáltató) és a biztosftottnak mi
nősül6 egyéni vállalkozó a járulékalapot képező jövede
lem után az alábbi mértékű járulékot fizet:
1999-ben
társadalombiztosítási járulék
nyugdíjbiztosítási
járulék
ebből
egészségbiztosítási
járulék

33%
22%
11 %

2()()().
január l-jétől
32%

21 %
11 %

Továbbá változatlanul köteles fizetni a táppénzki
adás 1/3 részét és az egészségügyi hozzájárulást új
törvényi szabályozással.
Nem változott, hogy a munkáltató továbbra is köte
les betegszabadságot fizetni a nála munkaviszonyban,
közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban álló
biztosított keresőképtelensége esetén. A betegszabadság
maximum évi 15 munkanap. Erre az időtartamra a
távolléti díj 80 %-a jár a biztosítottnak. A munkáltató
nak a betegszabadság idején is fizetnie kell a társada
lombiztosítási járulékot és az egészségügyi hozzájáru
lást.

,
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1999. január 18.
Változatlanul nincs felső határa a foglalkoztató
(munkáltató) által fizetendő járuléknak.
b) A biztositou (munkavállaló) egyéni járulékfizetése
a járulékalapot képező jövedelme után
1999-ben

2ooo.
január

kizárólag a társadalombiztosítási
nyugdíj hatálya alá tartozó
személy
magánnyugdíj- tagdíj
pénztár
tagja
nyugdíjjárulék
egészségbiztosítási járulék

,

l-jétől

8%

9%

6%

8%

2%
3%

1%
3%

ahány havi átlagkeresetének (illetményének) a végki
elégítés megfelel, de legfeljebb tizenkétszer 30 nappal.
Megjegyzend6, hogy az 1997. december 31. után kifi
zetett végkielégítés hosszabbítja meg a szolgálati időt!

4. A biztositás szüneteltetésének az eseteit b6vfti,
mert 1999. január elsejétől az igazolatlan távollét idő
tartama alatt is szünetel a biztosítás!
S. Szolgálati idő szerzésére történ6 megállapodás
megkötésére a megállapodást kötő személy lakhelye
szerinti megyei nyugdíjbiztosítási igazgatóság az illeté
kes. A megállapodást kötő személy a megállapodás
megkötésekor, illetőleg fennállása alatt köteles bejelen
teni a magán-nyugdíjpénztári tagságát a szerződés egy
idejtI bemutatásával.
Szolgálati idő szerzése végett megállapodás megkö
tésekor a megállapodás megkötése napján érvényes
minimálbér alapulvételével számított - magánnyugdíj
pénztár tagja esetén a kötelező tagdij mértékével csök
kentett - 30 %-os nyugdíjbiztosítási járulékot kell ftzet
ni. A felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán
tanuló személy 1998. január l-jétől bármikor megálla
podást köthet szolgálati idő szerzésére.
6. Megállapodás köthető egészségbiztosítási ellátá
sok megszerzésére 14 %-os mértéldi egészségbiztosítási
járulék fizetésének vállalásával. Megállapodás megkö
tésére a megállapodást kötő személy lakhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerinti megyei egész
ségbiztosítási pénztár az illetékes.
Megállapodás alapján az egészségbiztosítási ellátás 
sürgősségi egészségügyi szolgáltatás kivételével 
akkor jár, ha az igénybevétel kezdő napját közvetlenül
megelőzően legalább már hathavi járulékfizetés történt.
7. A társadalombiztosítás járulékigazgatási reformja
bevezetésével a módosító törvény újrafogalmazta az
igazgatási szerv fogalmát.
Igazgatási szerv:
- APEH Járulékigazgatás (ide tartozik a járulék beval
lása, befizetése, nyilvántartása, behajtása, ellenőrzése),
- megyei (f6városi) egészségbiztosítási pénztár (hozzá

Az 1999. évre szóló költségvetési törvény szerint az
egyéni járulékfizetés felső határának egy naptári napra
jutó összege 5.080 Ft, ami egy évre 365 x 5.080 Ft,
azaz 1.854.200 Ft.
c) A baleseti járulék mértéke 1999-ben 5 %.
Baleseti járulékfizetésre azok kötelezettek, akik saját
jogú nyugdíjasként végemek vállalkozási tevékenysé
get.
2. Járulékalapot képező jövedelem nem változott,
azaz: "1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja-tv.) szerinti, az
összevont adóalapba tartozó, az önálló tevékenységből
származó bevételnek azon része, amelyet az adóelőleg
számításánál jövedelemként kell figyelembe venni,
ideértve az Szja-tv.-ben szabályozott, kis összegű kifi
zetésből származó jövedelmet is, továbbá az Szja-tv.
69. §-a szerinti természetbeni juttatás adóalapként
meghatározott értéke, valamint a munkavállalói érdek
képviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett)
tagdíj, a tanulószerződésben meghatározott díj, a hiva
tásos, nevelőszül6i díj. "
Uj viszont, hogy: "2. A foglalkoztató által külföldön
foglalkoztatott biztosított, és a Magyar Köztársaság
területén biztosítással járó jogviszonyban álló külföldi
személyesetén az 1. pont szerinti jövedelem hiányában
a munkaszerződésben meghatározott személyi alapbér"
a járulékalapot képező jövedelem.
A járuléktörvény lehet6séget ad a fent emlitett kör tartoznak az egészségügyi szolgáltatásokra és egész
ben arra, hogy akár a foglalkoztató, akár a biztosított ségbiztosltási ellátásokra kötött megállapodások, a
visszamenőleges megállapodást kössön a nyugdíjbiz táppénz-hozzájárulás megállapltása, a jogalap nélkül
tosítási igazgatósággal, hogy az 1996. december 31. és felvett ellátások visszafizetése, megtérltése, az egész
1999. január l. közötti id6szak beszámítson a szolgálati ségbiztosftási pénzellátások és a családi támogatások
időbe. Feltétel, hogya munkaszerződésben meghatáro megállapltása és folyósitása, az egészségügyi szolgálta
zott személyi alapbér után egy összegben fizessék meg tások finanszfrozási feladatai),
az adott id6szakban érvényes munkáltatói nyugdíjbiz - megyei (fővárosi) nyugdíjbiztosítási igazgatóság,
tosítási és az egyéni nyugdíjjárulékot. A megállapodást (ide tartoznak a nyugellátások, a. baleseti rokkantsági
1999. július
IS-ig lehet megkötni.
nyugdfj és a baleseti járadék megállapltása, a szolgá
,

3. Ujból meghatározta a végkielégltésben részesüú5
személy biztosftási idejét. Ha a biztosított munkavi
szonyban, közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jog
viszonyban [Thj. 4. § (1) bekezdés a) pontja] törvény
ben meghatározott végkielégítésben részesült, a biztosí
tási ideje annyiszor 30 nappal hosszabbodik meg,

lati időre kötött megállapodások, a jogalap nélkül fel
veU nyugellátás, a baleseti rokkantsági nyugdfj és a
baleseti járadék visszafizetése, megtérltése),
- Állami Pénztárfelügyelet (hozzá tartoznak a
magánnyugdfjpénztárak).
Összeállította:

Horváth Erzsébet

ÁLLÁSFOGLALÁS
az 1999. évi költségvetésről és a közoktatási dolgozók
keresetének alakulásáról
A kormány ígéretével csak hitegette a közoktatás dolgozói t:
-

-

a pedagógusok béremelése messze elmarad az ígéretekt61,
a legképzettebb, a legjobb munkát végző, ezért minőségi pótlékot kapott pedagógusokat szeptemberben
keresetesökkenés sújtja,
a technikai és adminisztratív dolgozók számára a törvény semmilyen béremelést nem garantál,
a bértábla befagyasztása a fókuszált béremelés minimális előnyét is kérdésessé teszi 2000-től.

A parlament úgy változtatta meg az adójogszabályokat, hogy a közoktatásban dolgozók zömét ez hátrányosan
érinti.

A kormány ugyan megemelte a normativákat, de nem növelte meg eléggé az önkormányzatok összes forrását:
-

ezért a helyi béralku lehetetlenné válik,
az intézmények mtlködési költségeit az önkormányzatok egy része nem tudja fedezni.

A kormány ezzel a döntésével helyi szintű konfliktusokat idéz el6 és megosztja a közoktatásban dolgozókat is.
A Pedagógusok Szakszervezete mindvégig kiállt a bértábla értéknövelése és
mellett, mert csak ez ad garanciát a
nélküli garantált béremelését.

jövőre.

megfelelő finanszírozása

Követelte az adminisztratív és technikai dolgozók megkülönböztetés

A kormány ezeket a követeléseket nem vette figyelembe.
A kialakult helyzetért minden

felelősség

ezért a döntéshozókat terheli.

A Pedagógusok Szakszervezete felmérést készít arról, hogy kü1önböz6 intézménytípusokat fenntartó ön
kormányzatok milyen valós költségvetési helyzetben vannak.

A Pedagógusok Szakszervezete felhívj a tagjait és a közoktatásban dolgozókat, számoljanak, mennyit ér az
ígéret? Mennyi kerül valójában a boótékba?

A Pedagógusok Szakszervezete felméri tagsága szándékát. A tagság felhatalmazása alapján új és érdemi
tárgyalásokat akar kikényszeóteni a bérhelyzet jelent6s javítására, az oktatásfinanszirozás hosszú távú megoldására.
ÖSszefogásra szólít fel mindenkit, aki úgy érzi, hogya kormány jelenlegi lépései nem hoztak érdemi változást hely
zetében.
PEDAGóGUSOK SZAKSZERVEZETE

Budapest, 1998. december 14.

Országos VeutHsége

ÁLLÁSFOGLALÁS
a közoktatásban technikai és adminisztratív munkakörben foglalkoztatott
közalkalmazottak 1999. évi bérfejlesztéséről
A parlament által elfogadott 1999. évi központi költség
vetés - az ígéretek ellenére - semmilyen garanciát nem
tartalmaz az oktatásban technikai és adminisztratív
munkakörben foglalkoztatottak bérfejlesztésére. A meg
emelkedett normatíva önmagában nem teremt elegend6
biztosítékot a fenntartó önkormányzatok számára. A
kormány és a parlament döntése a bérfejlesztést ezekben
a munkakörökben a helyi érdekegyeztetés és béralku
szintjére helyezte át anélkül, hogya szükséges feltétele
ket megteremtette volna.
Kérjük és elvárjuk a fenntartó önkormányzatok
tói, hogy az 1999. évre vonatkozó költségvetésük elké
szitésekor vegyék figyelembe igényeinket és legalább a
13%-os bérfejlesztés fedezetét biztositsák.

ú gy

gondoljuk, hogyaközoktatás eredményes és
színvonalas működése minden dolgozó munkájától függ.
Ehhez a portástól az igazgatóig, a feladatára felkészült,
anyagilag és erkölcsileg megbecsült munkavállalók
szükségesek. A központi költségvetés ennek teljesülését
akadályozza. Ezért döntött tagozatunk - a Turai Általá
nos Iskola kezdeményezése alapján - a tiltakozó aláirá
sok gyűjtése mellett.
Kérjük, hogy az oktatás valamennyi munkavállalója
csatlakozzék kezdeményezésÜnkböz !
Budapest, 1999. január 13.
PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE
Technikai és Adminisztratív Tagozata

TILTAKOZÁS
Aláírásunkkal fejezzük ki tiltakozásunkat a közoktatásban dolgozó technikai és adminisztratív közalkal
mazottak garantált bérfejlesztésének elmaradása miatt. * Az oktatási miniszter e rétegnek ígért 13 %-os
illetményemelést biztosító javaslata - a PSZ követelése ellenére - kimaradt a három kormánypárti frak
cióvezető által beterjesztett törvénymódosító indítványból. Ennek következtében esetleges lett, az intéz- .
ményfenntartó önkormányzatok helyzetétől, döntésétől függ az 1999. évi bérfejlesztésük.
Felháborítónak tartjuk, hogy emiatt a legalacsonyabb keresem közalkalmazottak reálbére csökkenhet,
megélhetési gondjaik súlyosabbá válnak. Követeljük, hogy olyan finanszírozási és bérrendszer jöjjön
létre, amely a közoktatás valamennyi alkalmazottja számára garantálja a tisztességes élet- és munkakö
rülményeket. Kerüljön végre értékének megfelelő helyre az oktatás egésze!
Pedagógusok Szakszervezete
Technikai és Adminisztratív Tagozata

Budapest, 1999. január 13.

Név

Lakeim

Munkahely

* Az aláín íveket a Pedagógusok Szakszervezete Országos lrodájához (1068 Budapest VI.,

Aláirás

Városligeti fasor 10.) kérjük eljuttatni.

