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FIGYELMEZTETŐ CSENGETÉS
December 18-án délelőtt 11 órakor az országszerte megszólaló iskolai csengők nem a tanítás menetét
szakaszolják. Ezúttal – a diákok és a tanárok helyett – a kormányt figyelmeztetik: sürgősen hozzon
döntést az idei inflációs veszteséget ellensúlyozó bérkorrekcióra! Ezen a napon a köz- és felsőoktatási
intézményekben megtartott tiltakozó összejöveteleken nyilván másféle követelések, vélemények is
elhangzanak. Arról szólnak kollégáink, hogyan folytassuk akciónkat, ha nemleges lesz a válasz.
Kormánykörökben értetlenül kérdezgetik: miért tiltakoznak ezek? Hiszen az oktatási ágazat államháztartási pozíciója javult. A pedagógusok ma is a közalkalmazotti bértábla csúcsán állnak, és
2001. szeptember 1-től az 1,43-as szakmai szorzóval még inkább ott lesznek. Az egészségügy és a
szociális terület felsőfokú végzettségű alkalmazottai is csak 1,20-ra, illetve 1,26-ra „jönnek fel”. A
pedagógusok tehát a leginkább megbecsült közalkalmazottak! Az idei reálkereset-veszteségük is
elenyésző, év végére talán el is tűnik, mondják. Az „őrycsabák” talán már fogalmazzák a minősítést:
országimázs-romboló, szakszervezeti mezbe öltöztetett, kormányellenes ellenzéki akció. Miért folyamodnának különben ilyen eszközhöz, hiszen Magyarországon jól működik az érdekegyeztetés. Ezt
tartalmazza az EU-országjelentés is.
A bérkorrekció igényének szakmai indoklását itt mellőzzük, hiszen ezt lapunk más helyén részletesen bemutatjuk. Csupán néhány témát érintünk, amelyek joggal szítják a pedagógusok dühét.
A prognosztizáltnál nagyobb infláció kialakulása már a múlt év végén, a költségvetési törvény
elfogadásának időpontjában látszott, és az év előrehaladtával egyre bizonyosabbá vált. Először a
kormány arra hivatkozva hárította el a bérkorrekcióra vonatkozó szakszervezeti kezdeményezéseket,
hogy meg kell várni az első félévi adatokat. Amikor pedig ezek is azt igazolták, hogy a költségvetési
szférában szó sincs reálbér-emelkedésről, újabb, őszi időpont bevárását jelölték meg. Majd eljutottunk odáig, hogy a kormány által a SZEF-nek október végén átnyújtott megállapodástervezetben a
korrekciós bérpolitikai intézkedések időpontját a 2001. év elejére datálták. Sőt, ha erre a lépésre a
bértábla kiigazításával kerülne sor, akkor 2001 második félévére. Végül a pénzügyminisztertől már
azt is hallhattuk, hogy nem látja indokoltnak a költségvetési szféra bérkorrekcióját. Ezt globálisan
elintézettnek véli az egészségügyi, szociális szférában történt egyszeri kifizetésekkel. Nem kell közgazdásznak lenni ahhoz, hogy megítéljük: ennek a halogató taktikának milyen káros hatása lesz a jövő
évi felzárkóztatásra. Valódi értékét csökkenti, százalékos arányát viszont növeli, hiszen egy alacsonyabb 2000. évi bázisadathoz lehet viszonyítani. Milyen szépen hangzik majd 2002 tavaszán, hogy a
2001. évi pedagógusbér-felzárkóztatást sikeresen „túlteljesítettük”!
Nem múlik el hét, hogy ne utalnának a jövő szeptemberben bekövetkező rendkívüli béremelésre.
Akkor is, amikor tervezik, akkor is, amikor eldöntik, s azután még szeptember elsejéig és azt követően is hányszor el lehet adni ezt a „mutatós árucikket”. A naiv közvélemény pedig azt hiheti, hogy a
pedagógusoknak már nem fér a zsebükben a pénz, annyiszor és olyan sokat kapnak. Miközben a
kormánybüdzsé idei többletbevételeihez képest jelentéktelen nagyságrendű bérkorrekciós követeléseik teljesítését fiskális és marketingszempontok miatt folyvást késleltetik.
Ugyanilyen álságos játék folyik a minimálbér ügyében is. A tudásalapú társadalomépítés hirdetése
közben – azzal, hogy a közalkalmazotti bértáblát nem arányosítják a minimálbérhez – relatíve leértékelik a felkészültséget, a teljesítményt. Ha ehhez még azt is hozzáteszik, hogy ez majd kikényszeríti a
többiek bérének emelkedését is, akkor nem ismerik, vagy szándékosan nem vesznek tudomást arról,
hogy ez a közszférában külön források biztosítása nélkül nem következhet be.
Az érdekegyeztetés ügye, s ennek kormányzati kezelése is a tüzet szító tényezők közé tartozik.
Markáns példa az EU országjelentésének a hazai szociális párbeszédet értékelő része, illetve ennek
szelektív olvasása. Nincs gond ezzel, legfeljebb apró zökkenők vannak, hiszen párbeszéd van a két fél
között, számos alkalommal történtek egyeztetések – hangoztatják kormánykörökben. A szakszervezetek természetesen azokra a részekre mutatnak rá, amelyek a megalapozott kritikát fogalmazzák meg.
Például a következőket: „Az országos szintű érdemi konzultáció hiánya nem csupán európai szinten
káros a szociális párbeszédre, hanem a decentralizált (ágazati, regionális, vállalati) szintek szempontjából is. Magyarországnak lépéseket kell tenni, hogy ezeken a szinteken megerősítse a szociális párbeszédet.” Nyomásgyakorló akciónkkal ezt is szeretnénk elősegíteni.
Meggyőződésünk természetesen továbbra is az, hogy a valódi megoldás: az érdemi tárgyalás.
Árok Antal

A MEGOLDÁS

Karácsony
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra…
(Részlet Ady Endre
korai költeményéből)

2  Közlemény

PEDAGÓGUSOK LAPJA
A Gárdonyi Géza Alapítvány hírei

A Gárdonyi Géza Alapítvány Kuratóriuma a 2000. november 28-ai
ülésén döntött a számláján lévő, adományozott összeg 2000. évi
január-szeptemberi kamatának és az APEH-tól átutalt 1% szjarészesedésnek felhasználásáról.
Részletezés:
Kamat:
194.466 Ft
1%
272.253 Ft
466.719 Ft
A beküldött pályázatok száma és az indokok súlyossága arra ösztönözte a kuratóriumot, hogy a kamat összegét szerényen ugyan, de
egészítse ki, így az összesen felhasználható összeg 480.000 Ft lett,
plusz a postaköltség.
A kuratórium a beérkezett 62 pályázatból 55 nyugdíjas kolléga
pályázatát fogadta el. Közülük 41-en tízezer, 14-en ötezer Ft szociális
támogatásban részesültek. Az összeg kiutalása, postázása folyamatban van. Reméljük, karácsony előtt még időben megkapják, s ezzel
örömet szerezhetünk 55 kollégának.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beérkezett Elfogadott Elutasított
pályázatok pályázatok pályázatok
száma
száma
száma
Baranya megye
1
1
–
Pécs
–
–
–
Bács-Kiskun megye
1
1
–
Kecskemét
1
1
–
Békés megye
1
1
–
Békéscsaba
2
2
–
Borsod-Abaúj-Z. megye
2
2
–
Miskolc
–
–
–
Csongrád megye
5
5
–
Szeged
–
–
–
Fejér megye
1
1
–
Székesfehérvár
–
–
–
Győr-Moson-Sopron megye
–
–
–
Győr
1
1
–
Hajdú-Bihar megye
6
5
1
Debrecen
3
3
–
Heves megye
1
1
–
Eger
–
–
–
Jász-Nagykun-Szolnok m.
1
–
1
Szolnok
1
1
–
Komárom-Esztergom megye
1
1
–
Tatabánya
–
–
–
Nógrád megye
2
2
–
Salgótarján
–
–
–
Pest megye
–
–
–
Somogy megye
–
–
–
Kaposvár
–
–
–
Szabolcs-Szatmár-Bereg m.
–
–
–
Nyíregyháza
3
3
–
Tolna megye
–
–
–
Szekszárd
–
–
–
Vas megye
–
–
–
Szombathely
–
–
–
Veszprém megye
5
4
1
Veszprém
2
1
1
Zala megye
–
–
–
Zalaegerszeg
–
–
–
Budapest
20
17
3
Budapest-Szakoktatás
2
2
–
Összesen
62
55
7
Helység

Számadásunkhoz hadd fűzzünk néhány indokló és kérő mondatot!
Tudva tudjuk, hogy számos idős pedagógus szorul a mai nyomasztó helyzetben anyagi támogatásra. Sajnos, az említett összegnél
többre nem tellett, bármennyire késztetett volna bennünket az ország-

szerte tapasztalható szükség. Ennek a fojtogatóan nehéz helyzetnek
az az oka, hogy az adakozási kedv 1999-től feltűnően megcsappant,
így a jövő évi kamatozó tőke igencsak sovány növekedést ígér.
2000-ben az alapítvány számlájára összesen 20.500 Ft összegű
adományt fizettek be: Pataki Ferencné (Kondoros); Török István
(Sopronköves); Benedek Gyuláné (Sopron); Laczkó D. Pedagógus
Nyugdíjas Klub (Veszprém); Orbán Imréné (Sopron); PSZ Iskolai
Bizottság (Kondoros); Váci M. Általános Iskola szakszervezete (Tatabánya II.); PSZ XIV. ker. Bizottsága (Budapest); Gávavencsellő
Óvoda dolgozói; Szabó Antalné (Nagykálló); 2. Sz. Óvoda dolgozói
(Berettyóújfalu); 6. Sz. Napköziotthonos Óvoda dolgozói (Berettyóújfalu). Köszönjük a támogató adományokat.
Ez alkalommal is felhívjuk kollégáink figyelmét arra, hogy a
segélyek számát és összegét csak úgy lehet emelni, ha a tőke gyarapodik. Tudjuk, szakszervezetünk dolgozó tagsága is küzd a mindennapi megélhetés gondjaival, és a bennünket támogató önkormányzatok és különféle intézmények sincsenek a pénz bőviben, mégis kérjük
őket: egyénileg vagy szervezetileg az alapítványnak juttatott adományaikkal segítsék rászorult, idős társaikat.
Horváth Erzsébet,
a kuratórium titkára
Felhívás
A fővárosi szakoktatási intézményekből nyugállományba vonult oktatásügyi
dolgozóinkat szeretettel várja a Pedagógusok Szakszervezete Fővárosi Szakoktatási Nyugdíjastagozata minden hó első hétfőjén 13,30-kor kezdődő összejövetelére, melynek helye: Fáklya Klub Bp. VI. ker., Csengery u. 68.
Egyúttal közöljük, hogy az évi tagdíj 600 Ft, melyet az első összejövetelen is be lehet fizetni.
Gyermeküdülő. Mezőkövesd határában a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő
területén nemrégiben adták át az átlag alatti árkategóriában működő, ugyanakkor minden igényt kielégítő gyermeküdülőt. A kulturált, 16 fős lakóegységekben nyári időszakban 208, télen 112 diák pihenhet és élvezheti a vakációt.
Változatos fürdési és sportolási lehetőség, továbbá a város és környékének
megismerése rendre gazdagítja a programot.
Érdeklődni lehet: 2040 Budaörs, Forrás u. 10. Tel.: 06 (23) 501-530 Fax:
06 (23) 501-531.
Pedagógusok, családsegítők, szociális munkások, szülők figyelmébe! A SE
Pszichiátriai Klinika Mentálhigiénés Ambulanciája 60 órás drogprevenciós
képzést indít 2001. januárban. A képzés akkreditált, pontszerző, térítésmentes.
*
A Semmelweis Egyetem Pszichiátriai Klinika lebonyolításában, a Testnevelési és Sporttudományi Tanszékének keretei között, szakosító diplomát adó
mentálhigiénés szakképzés indul diplomás segítő foglalkozású szakemberek
számára (pedagógusok, egészségügyi dolgozók, jogászok, teológusok, családgondozók, szociális munkások stb.).
Mindkét képzés vezetője dr. Ratkóczi Éva egyetemi adjunktus.
Jelentkezés: 1082 Budapest, Nap u. 25. Tel./fax: 314-2641.
Balatoni kirándulási, erdei iskolai és üdülési ajánlatok kedvező áron. Tel.:
20/92-21-581.
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A szakszervezeti élet eseményei
1. A PSZ Országos Vezetősége november 20-i ülésének fő témája
a SZEF és a kormány tárgyalásainak értékelése, illetve a kormány
munkaanyagként eljuttatott megállapodástervezete volt. A megbeszélésen részt vett dr. Szabó Endre, a SZEF elnöke is. A vita során világossá vált, hogy az év eleje óta tartó tárgyalások a kormánydelegáció
halogató taktikája miatt vontatottan folytak, és gyakorlatilag nem
hoztak eredményt. A költségvetési törvényben beterjesztett kormányjavaslatokat nem lehet a megállapodás részének tekinteni. A Gazdasági Minisztérium által összeállított megállapodástervezet egyébként
is elfogadhatatlan, mert az általános ígéreteken túl nem ad konkrét
modellt a közszféra makroszintű érdekegyeztetésére, illetve nem
lehet eredményesnek tekinteni az átformált hazai érdekegyeztetési
rendszert. A vita lezárásaként az OV az alábbi határozatot hozta:
- A Gazdasági Minisztérium által összeállított kormány–SZEFmegállapodás-tervezet jelen formájában elfogadásra alkalmatlan.
- A SZEF tárgyalócsoportja a legutóbbi találkozó emlékeztetőjében rögzített kritikus megállapítások alapján folytassa a tárgyalásokat, mindenekelőtt a bérrel, a magasabb infláció miatti korrekcióval,
valamint az illetményrendszer korszerűsítésével, illetve a közszféra
érdekegyeztető fórumának megteremtésével kapcsolatban.
- A tárgyalások során a SZEF tanúsítson határozott magatartást, amelyet a nyilvánosság előtt is ilyen módon kell megjeleníteni.
Változatlanul törekedni kell a társszakszervezetekkel, illetve más
konföderációkkal való együttműködésre.
Az OV ezt követően a PSZ-alapszabály módosítására vonatkozó
javaslatokat tárgyalta, illetve fogadta el. A javaslat az országos küldöttgyűlés 2001. február végi ülésén kerül előterjesztésre.
2. A PSZ Országos Vezetősége november 27-i ülésén módosította a december 9. napjára összehívott országos küldöttgyűlés napirendjét, majd rövid vita után többségi szavazattal elfogadta, és az
országos küldöttgyűlés elé vitára terjeszti:
- a beszámolót az országos tisztségviselők, testületek tevékenységéről;
- a következő időszak fő feladataira vonatkozó javaslatot;
- a PSZ költségvetési-gazdálkodási irányelveire vonatkozó
javaslatot.
Borbáth Gábor főtitkár a legutóbbi ülés óta eltelt időszakról adott
tájékoztatójában részletesen beszámolt az oktatási miniszterrel folytatott megbeszélésekről, a PSZ javaslatainak fogadtatásáról; a költségvetési törvényjavaslat módosító indítványainak támogatásáról; a
SZEF Szövetségi Tanácsa ülésének előkészítéséről.
3. A PSZ Országos Küldöttgyűlése 2000. december 9-én a
MÁV Bevétel-ellenőrzési Igazgatóságának (Budapest, Nyugati tér)
konferenciatermében ülésezett. A Pedagógusok Szakszervezete százezer fős tagsága nevében 207 küldött értékelte az elmúlt időszak
tevékenységét, valamint elfogadta a jövő évre vonatkozó fő feladatokat, költségvetési irányelveket. Az ülést Varga László érdekvédelmi
titkár nyitotta meg, majd a levezető elnöknek megválasztott Tornyos
Csaba (Zala megye) irányításával folytatta munkáját a PSZ két kongresszus között működő legfelsőbb testülete. A küldöttgyűlés a vita
megkezdése előtt egyhangú szavazattal, az EDDSZ által szervezett
egészségügyi tiltakozó akcióval kapcsolatban szolidaritási nyilatkoza-

tot fogadott el. (Lásd alább.) Az ügyrendre és a napirendre Árok Antal
szervezetpolitikai titkár tett javaslatot. A beszámolót és a fő feladatokra vonatkozó javaslatot pedig Borbáth Gábor főtitkár terjesztette
elő. Az írásban kiküldött beszámolóhoz fűzött szóbeli kiegészítésében a több között
- a közoktatás felzárkóztatására vonatkozó tárgyalások eredményeiről és kudarcairól, a PSZ és az OM közös erőfeszítéseiről;
- a PSZ őszi regionális fórumsorozatáról, a közel ötezer résztvevő összegzett véleményéről;
- a SZEF és kormánytárgyalások nehézkes fordulóiról,
- a közszféra makroszintű érdekegyeztetésének hiányáról és
ennek negatív kisugárzásáról az érdekegyeztetés hazai rendszerére;
- a nemzetközi szakszervezeti összefogás jelentőségéről, az
Oktatási Internacionáléban végzett tevékenységről, az európai integrációs folyamat hatásairól szólt.
A vitában felszólaló küldöttek – Bodolay Zoltán (Borsod-AbaújZemplén megye), Takácsné Édes Katalin (Nógrád megye), Bán
Mihály (Veszprém), Cseh Sándor (szakoktatási tagozat), Jenei Attiláné (Debrecen), Bödör Márta (Somogy megye), Bertók Gyula (Debrecen) – részben kiegészítették, megerősítették a beszámolóban elhangzottakat, másrészt kritikát fogalmaztak meg. Többen további akciókat
sürgettek, mások a pedagógustársadalom kiszolgáltatottságáról,
passzivitásáról szóltak.
A vita lezárásaként a küldöttgyűlés, néhány módosítással, 186
igen, 2 nem szavazattal, 27 tartózkodással elfogadta a titkárság által
javasolt FDSZ–PSZ közös felhívást a további tiltakozó akciókra.
(Lásd a túloldalon.) Végül a beszámolót és a PSZ 2001. évi fő feladataira vonatkozó határozatot (lapunk hátsó borítóján közöljük) a küldöttek 196 igen, 2 nem szavazattal, 17 tartózkodással fogadták
el.
Ezt követően a PSZ 2001. évi költségvetési-gazdálkodási irányelveit a főtitkár előterjesztésében vitatta meg a küldöttgyűlés. E napirendi pont keretében adott részletes tájékoztatást Nádasi Elemér, az
Országos Számvizsgáló Bizottság elnöke a szakszervezeti gazdálkodás ellenőrzésének tapasztalatairól. Az írásban kiküldött irányelveket
a küldöttek 187 igen, 2 nem szavazattal, 18 tartózkodással fogadták
el. A jóváhagyott költségvetési sarokszámok a PSZ 2001. évi központi költségvetésben 276.145.000 forintos összegű bevételt helyeznek
kilátásba. A testület vita, megjegyzés nélkül jóváhagyta a PSZ 1999.
évi mérlegbeszámolóját is.
4. A SZEF Szövetségi Tanácsa 2000. december 1-jén tartotta
ülését, amelyen dr. Szabó Endre, a SZEF elnöke adott tájékoztatást a
konföderáció kezdeményezéseiről, tárgyalásairól. A háttérben zajló
folyamatokat is érzékeltetve, bemutatta az év eleje óta tartó tárgyalássorozatot, amely a kormány és a SZEF vezetői között zajlik, s ennek
egyelőre eredménytelen voltát. A Gazdasági Minisztérium által öszszeállított, alapul szolgáló megállapodástervezet ugyanis elfogadhatatlan a SZEF számára. Ezt a megállapítást erősítette az elnöki előterjesztést követő vita is.
Végül a SZEF Szövetségi Tanácsa állásfoglalást fogadott el,
amelyet lapunk 7-8. oldalán adunk közre.

NYILATKOZAT
A Pedagógusok Szakszervezete Országos Küldöttértekezlete szolidáris az egészségügyi és szociális ágazat munkavállalóit tömörítő szakszervezetek figyelemfelhívó akcióival.
A küldöttértekezlet résztevői úgy látják, hogy a közszféra – benne az egészségügy és a szociális terület – alulfinanszírozott, munkavállalói
rosszul fizetettek. Az érdemi működést biztosító dologi költségek növekedése évek óta elmarad a mindenkori inflációtól. Ezért a társadalom
számára nélkülözhetetlen szolgáltatásokat nyújtó közintézmények – kórházak, szociális és gyermekotthonok, bölcsődék, óvodák, iskolák stb. –
nehezen vagy egyáltalán nem tudják ellátni feladatukat. A közszféra működési zavarai a társadalom működési zavaraihoz vezetnek. Mindezért
a felelősség a mindenkori kormányt, a központi és helyi döntéshozókat terheli.
Budapest, 2000. december 9.

Pedagógusok Szakszervezete
Országos Küldöttértekezlete
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AZ FDSZ ÉS A PSZ FELHÍVÁSA TILTAKOZÓ AKCIÓRA
A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete és a Pedagógusok Szakszervezete mint az oktatási ágazat reprezentatív szakszervezetei
elutasítják a kormány halogató magatartását a 2000. évi bérkorrekció
ügyében. A két szakszervezet – korábbi álláspontjának megfelelően –
legalább 5%-os bérkiegészítést tart szükségesnek. Tagságuk egyre
felháborodottabban látja, hogy a kormány statisztikai bűvészkedést
készít elő valódi bérjavítás helyett. Ezért haladéktalanul érdemi
döntést hozó tárgyalást várnak a kormánnyal a szükséges bérkorrekció módjáról, a végrehajtás ütemezéséről.
Az FDSZ és a PSZ vezető testületei közös akcióra hívják a felsőoktatás és közoktatás munkavállalóit, szakszervezeti tagjait.
1. Elektronikus vagy hagyományos postai úton juttassák el
tiltakozásukat, követelésüket
- Orbán Viktor miniszterelnöknek (1055 Budapest, Kossuth
Lajos tér 1-3., e-mail: orban.viktor@meh.hu);
- Stumpf István kancelláriaminiszternek
(1055 Budapest,
Kossuth Lajos tér 4., e-mail: miniszter@meh.hu );
- Járai Zsigmond pénzügyminiszternek (Pénzügyminiszté-

rium 1051 Budapest, József nádor tér 2-4., e-mail: miniszter@pm.gov.hu)
2. December 18-án (hétfőn) minden felsőoktatási és közoktatási
intézményben kerüljön sor 10-15 perces tiltakozó összejövetelre,
amelyen a munkahelyi közösségek kifejtik álláspontjukat, illetve
javaslatot tesznek arra, hogy milyen további lépéseket, akciókat
(figyelmeztető sztrájk, demonstráció Budapesten, helyi demonstráció)
tartanak szükségesnek a bérkorrekció kikényszerítésére. Véleményükről tájékoztatják a szakszervezet központját. Ezen a napon 11
órakor a kormánynak szóló figyelmeztetés jeléül minden iskolában szólaljon meg a csengő!
Mindezt a most szerveződő oktatási unió első közös akciójának
tekintik, számítva az ágazatban működő valamennyi szakszervezet
részvételére. Természetesen az elégedetlenség kifejezésének más
módját is lehetségesnek tartják.
További információk: internet: www.pedagogusok.hu, és a Népszava 2000. december 18-án megjelenő számában.
Budapest, 2000. december 9.

Tiltakozó levél*
Orbán Viktor miniszterelnök
Járai Zsigmond miniszter
Stumpf István miniszter
Budapest
Tisztelt Miniszterelnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr!
A múlt év decemberében elfogadott 2000. évi költségvetési törvény
6-7%-os inflációt prognosztizált, s a közalkalmazotti illetménytábla
tételeit ennek értelmében 8,25%-kal növelték. Azt hangsúlyozták,
hogy ez átlagban 2-3%-os reálkereset-emelkedést eredményez majd a
közszféra munkavállalói számára.
Néhány héttel az év vége előtt már megmásíthatatlan tény – ezt
igazolja a Magyar Nemzeti Bank legutóbbi jelentése is –,hogy a
pénzromlás üteme éves viszonylatban megközelíti a 10%-ot. Az
oktatási ágazat alkalmazottainak nettó keresetemelkedése viszont
háromnegyed éves összevetésben a KSH adatai szerint 8,5% volt.
Ráadásul ez az adat minden keresetelemet, így a túlmunkából származó összegeket is tartalmazza, miközben a versenyszférában ez az
érték 12% fölött van. Nyilvánvaló tehát, hogy mind az ígért reálkereset-emelkedés, mind a nemzetgazdasági átlaghoz való közelítés ez
idáig jámbor ábránd maradt.
Elvárásaink egyértelműen megfogalmazódtak már tavaly novemberben, amikor a közszféra hat ágazati szakszervezete sztrájkbizottságot hozott létre, és tárgyalásokat folytatott a kormánnyal. Ennek
során a kormány képviselője szóban és írásban ígéretet tett arra, hogy
„amennyiben a KSH adatai alapján az éves várható infláció az I.
félévi adatok ismeretében meghaladná a jelenleg prognosztizált 67%-ot, nem zárkózunk el a bérkondíciók felülvizsgálatára irányuló
szakszervezeti kezdeményezés napirendre tűzésétől.” Ennek ellenére,
noha a szakszervezetek ezt többször kezdeményezték, máig sem
került sor érdemi tárgyalásokra. A döntés-előkészítő párbeszéd helyett egyoldalú kinyilatkoztatások, határidő-tologatások, statisztikai

bűvészkedésnek tűnő manőverek történnek. Mindez, véleményünk
szerint azt célozza, hogy minél később és minél kevesebb összegbe,
netán semmibe se kerüljön a bérkorrekció, azaz ne is legyen.
Türelmünk elfogyott, elég volt a hitegetésből, abból, hogy minden előrelépést visszalépések követnek! Tudjuk, hogy tavaly béreink
reálértéke valamivel emelkedett, és azt is, hogy 2001-ben az oktatási
ágazat viszonylag a költségvetés kedvezményezettje. Ám éppen ezért
elfogadhatatlan, ha idén visszalépünk, hiszen ez a „felzárkóztató
lépés” értékét is jelentősen csökkenti. Elegünk van abból a szemléletből is, amely az oktatást csupán költségvetési forrásokat fogyasztó
ágazatnak tekinti, és nem a jövő évtizedek gazdasági és tudományos
teljesítményét, egész életünk minőségét meghatározó, stratégiai
ágazatnak. Elfogadhatatlan az a helyzet is, hogy a bér-, illetve a
működési és a fejlesztési költségek forrásairól folyamatosan egyik
vagy másik rovására döntenek.
Miközben fontosnak tartjuk a minimálbér 40 ezer forintra való
felemelését, elítéljük azt az álságos véleményt, amely szerint ez
kikényszeríti a többi bér emelkedését is. A mi területünkön ez csak a
közalkalmazotti bértábla arányosításával és a megfelelő források
biztosításával valósulhat meg. Enélkül olyan torz bérarányok jönnek
létre, amelyek relatíve semmibe veszik a felkészültséget, a tanulást, a
teljesítményt. Így nagyon is érthető, ha tovább csökken a pedagóguspályát választók száma, és az informatika, az idegen nyelv oktatása
mellett súlyos válságba kerülhetnek más oktatási-nevelési területek
is.
Tisztelt Miniszterelnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr!
Követeljük a kormány mielőbbi lépését: az érdemi tárgyalásokat
az oktatási ágazat alkalmazottait képviselő szakszervezetekkel, s azt,
hogy a tisztességes bérkorrekcióra vonatkozó döntés még ebben az
évben megszülessék. A december 18-i munkahelyi gyűlések, amelyeken további lépéseinket is megbeszéljük, és az egyszerre megszólaló
iskolai csengők legyenek egyre fogyó türelmünk hangos figyelmeztető jelzései.

* Ajánlás a tiltakozó levél szövegére. Természetesen másféle szöveg is elképzelhető, hiszen az oktatás, a pedagógusok és más alkalmazottak sanyarú helyzetét
más érvekkel, más adatokkal is lehet ecsetelni.

Használd ki az MKB Pedagógusszámla és VISA Electron Pedagóguskártya előnyeit!
Tel.: 327-8666, 317-9557, 317-2663; internet: www.mkb.hu és www.pedagogusok.hu
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IRÁNY AZ EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió oktatási és szakképzési politikája
„A magyarságnak vagy európai problémák megoldását kell magára vennie – vagy a maga
problémáiban is alulmarad.”
(Németh László: A magyar élet antinómiái)

PSZ

"A tanulmány megjelentetése a Külügyminisztérium támogatásával történt."

A MEGOLDÁS

A közösségi oktatáspolitika kialakulása
Az európai integráció kezdeti szakaszában az alapítók figyelmét –
mint ahogy ez már a korábbi fejezetekből is kitűnt – szinte kizárólag
a gazdasági célok kötötték le. A Római Szerződés (1957) ezért nem
szólt az oktatásról, illetve a szakképzés és a gazdasági törekvések
összefüggéséről. Kötelezte ugyan az Európai Bizottságot (EB), hogy
segítse elő a tagállamok szoros együttműködését a szakmai alap- és
továbbképzés terén, de az oktatáspolitika még csak említésre sem
került.
Az első közösségi oktatási programot 1964-ben indították, amely
a fiatal munkavállalók cseréjét szolgálta. Ez is jelzi az oktatáspolitika
és a szabad mozgás EU-elvének érvényesítése közötti szoros kapcsolatot. Ugyanakkor az EB már a kezdetektől fogva kísérletet tesz arra,
hogy ennél tágabb összefüggésben is növelje a közösség szerepét a
képzés szabályozásában. 1974-ben, a Szociális Akcióprogram megfogalmazásával egyidejűleg az oktatás hirtelen a figyelem középpontjába került. Ennek egyenes következménye az 1976-ban elfogadott
Oktatás Akcióprogramja, amely a következő prioritásokat határozza
meg:
- az oktatási és képzési feltételek javítása,
- a tagállamok közötti oktatási, képzési és felsőoktatási kapcsolatok és együttműködés fejlesztése,
- a tanárok, diákok és kutatók fokozott mobilitása.
A szociális program megalkotásakor nem feledkeztek meg a
pályakezdő munkanélküliek, valamint a migránsok gyermekeinek

oktatási gondjairól, a nyelvoktatásról, az egyenlő bánásmód elvének
érvényesítéséről, valamint a fiatalok munkára való felkészítéséről
sem. Mindehhez az Európai Szociális Alap (ESF) és más közösségi
alapok révén nyújtottak gyakorlati támogatást a tagállamoknak. Egy
évtized múltán már sok területen érzékelhető volt a fejlődés. Időközben egy sor közösségi program is segítette elő és koordinálta a tagállamok kezdeményezéseit.
Az európai „Charta-csomag” kimunkálásával egyidejűleg az EB
1989-ben nyilatkozatot bocsátott ki a képzés és oktatás helyzetéről, a
középtávú fejlesztési tervekről. A kifejtett elképzelések szorosan
kapcsolódtak a szociális kohézió erősítéséhez. Az EU oktatáspolitikája, a szubszidiaritás elvéből kiindulva, akkor és most is az önkéntességen alapult, mivel nem szabott kötelező követelményeket, ám
ösztönözte a tagállamok ilyen irányú lépéseit. A közvetlen cél sohasem a tagállamok oktatási rendszereinek tartalmi és formai harmonizációja volt, de a programok, támogatások kétségtelenül ebbe az
irányba hatottak és hatnak ma is. A közösség tehát csak előmozdítja
a tagállamok közötti együttműködést, támogatja és kiegészíti a tagállamok oktatási tevékenységét, ám teljes mértékben tiszteletben tartja
az oktatás tartalmát és az oktatási rendszer felépítésére vonatkozó
nemzeti hatásköröket. (Lásd 1. sz. tábla.) Ezért kötelező erejű közösségi jogszabályok csupán a diplomák és a szakképesítések kölcsönös
elismerésével kapcsolatban, illetve a diákok nemzetisége miatti hátrányos megkülönböztetés szankcionálásában születtek.

1. sz. tábla
Az EU tevékenységének irányai az oktatás terén*
1.
2.
3.
4.
5.
6.

az „európai szint” kifejlesztése az oktatásban, különösen a tagállamok nyelveinek tanulása és terjesztése révén;
a hallgatók és oktatók mobilitásának elősegítése, beleértve a diplomák és tanulmányi időszakok elismerésének előmozdítását;
az oktatási intézmények közötti együttműködés szorgalmazása, az interkulturális nevelés elősegítése;
a tagállamok oktatási rendszereinek közös kérdéseire vonatkozó információ- és tapasztalatcsere fokozása;
az ifjúság-, oktatócsere fejlesztése, a tanulás jogának garantálása másik tagállam oktatási intézményében;
a távoktatás, felnőttoktatás fejlesztése, az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek kialakítása.

Az Európai Tanács 2000. márciusi lisszaboni ülése több, az oktatási tevékenységet érintő kérdéssel is foglalkozott, és a XXI. század
első évtizedére szóló feladatokkal egészítette ki a fentieket. Ezek:
a) a helyi tanulási lehetőségek fejlesztése, az internet és a multimédiás források általános hozzáférésének biztosítása;
b) az alapképzés javítása, különös tekintettel az információs technológiákra, a készségek kialakítására;
c) az oktatás minőségi mutatóinak kialakítása, egységesítése (lásd 2. sz. tábla);
d) a szakképzettségek fokozott átláthatósága, a szakképesítések és diplomák kölcsönös elismertetése.
_______________________________________
*

A szakképzést érintő egyéb feladatokat lásd a szociális dimenzió II. fejezetben (Pedagógusok Lapja 2000/11. számában).

A piac egységesülésével párhuzamosan a képzés különböző
összefüggésekben egyre sokrétűbben szerepel az európai prioritások között, egyre központibb helyet foglal el. Az 1980-as évek
végére az oktatás vált a szociális dimenzió „húzóágazatává”. Bár a
kilencvenes évekre sem tűnt el teljesen az a szemlélet, miszerint az
EU oktatási és képzési politikájával mindenekelőtt a személyek
szabad mozgását kell elősegíteni, megjelent és egyre inkább előtérbe került az „európai oktatási tér” gondolata, amely a Jacques
Delors által meghirdetett „szociális tér” ideológiájából táplálkozott.

Eszerint az EU oktatáspolitikája két fő dimenzióra, a gazdasági és
szociális dimenzióra épül.
Az előbbi megköveteli, hogy az EU a minőségi szakképzés és
továbbképzés finanszírozásával járuljon hozzá a belső piac munkaerő-keresletének kielégítéséhez és a munkaerő-mobilitás kiteljesedéséhez. Az utóbbi pedig arra készteti a közösséget, hogy egyenlő
esélyt próbáljon biztosítani a fiatalok számára teheségük kiteljesítésére, tekintet nélkül anyagi és társadalmi hátterükre, etnikai hovatartozásukra vagy lakóhelyükre.
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Az oktatás szerepének felértékelődését jelzi az is, hogy a Maastrichti Szerződés (1992) az oktatási fejezet szövegét teljes egé-szében
átfogalmazta, illetve jelentősen kiegészítette, az általános oktatási
kérdéseket és a szakképzést elkülönítette.
Az EU az oktatáspolitikai célok megvalósítása érdekében kettős
szerepre vállalkozik. Egyrészt pénzügyi forrást biztosít az oktatási

intézményeknek, tanároknak, diákoknak. Másrészt a támogatások
révén koordinál, elősegíti az oktatás szereplőinek együttműködését
nemcsak a tagállamok, hanem a csatlakozni kívánó államok között is.
A közösségi programok sora jelzi eme erőfeszítéseket (Erasmus-,
Tempus-, Socrates-, Leonardo-programok), amelyekbe a kilencvenes
évek közepétől már Magyarország is bekapcsolódhatott.

Az oktatás minőségének európai normái
Akárcsak Magyarországon, az EU tagállamainak oktatáspolitikájában
is kiemelt helyen szerepelnek a minőségbiztosítás-fejlesztés kérdései.
Mindenekelőtt az, hogy az oktatási intézmények szakmai célrendszere
és tényleges működése hogyan felel meg a szülők, a fenntartók, a
munkaerőpiac igényeinek, s hogyan szolgálja a gyermekek felkészítését a XXI. század társadalmi-gazdasági körülményeihez, az információs társadalom elvárásaihoz való alkalmazkodásra. A koordinációra,
az együttműködésre e területen még inkább szükség van. A minőségbiztosítás dilemmái természetesen európai szinten is megjelennek.
Hiszen az oktatás piaci (fogyasztói) szemléletű minőségmérése,
ellenőrzése számtalan ellentmondást szül. Mechanikus értelmezése
súlyos iránytévesztésekhez vezethet. E tárgyban intenzív szakmai
munka folyik az EB Oktatási Bizottságában. A különböző elképzeléseket, terveket – így a 2. sz. táblázatban felsorolt 16 minőségi mutatót
is – nemcsak az oktatási miniszterekkel vitatják meg, hanem az Európai Szakszervezeti Szövetség Oktatásügyi Bizottságának (ETUCE)
véleményét is kikérik. Ennek tagjai az Oktatási Internacionálénak az
európai uniós országokban működő tagszervezetei (pedagógusszakszervezetek), sőt benne a csatlakozásra váró országok is képviselettel rendelkeznek. Az ETUCE Regionális Bizottságának tagja
Borbáth Gábor, a PSZ főtitkára is, aki ilyen minőségben nemcsak a
magyar pedagógusok, hanem a kelet-közép-európai térség pedagógusainak is képviselője.
Jelenleg is élénk vita zajlik a minőségi mutatók egységesítéséről,
bevezetéséről. A szakszervezetek szerint elfogadhatatlan egy olyan
statikus besorolás, amelyik nem veszi figyelembe az oktatási rendszerek között meglévő különbségeket. Az ETUCE végigkövette e folyamatot, s több konferenciát is rendezett e témában. Ezek következménye volt az a 2000 júniusában elfogadott nyilatkozat, amellyel a
szakszervezeti szövetség befolyást kíván gyakorolni az EUálláspontra mind az oktatás tartalmát, mind irányultságát illetően.
Többek között felhívja a figyelmet arra, hogy a minőség biztosítása
az oktatásban csak akkor lehetséges, ha megfelelő szintű a ráfordítás, és ha a pedagógusokat bevonják a célkitűzések meghatározásá-

ba. Az ETUCE véleménye szerint a 16 mutató nem képes tükrözni az
oktatási folyamat teljes komplexitását. A mutatóknak azt az
igényt is tükrözniük kellene, hogy nagyobb szerepet kapjon az oktatásban az esélyegyenlőtlenség megszüntetéséért folytatott tevékenység, a hátrányos helyzetben lévő tanulók megkülönböztetett kezelése,
és a demokrácia intézményi szintű érvényesülése.
2. sz. tábla
Az elért szintet mérő mutatók
1. Matematika
2. Olvasás, anyanyelvi szövegértés
3. Tudományok
4. Információs és kommunikációs technikák
5. Idegen nyelvek
6. A tanulás képességeinek elsajátítása
7. Állampolgári képzés
Az előmenetelt és az átmenetet mérő mutatók
8. A bukottak, illetve a tanulmányaikat abbahagyók aránya
9. A középiskola második szakaszát befejezők aránya
10. A beiskolázottság aránya a felsőoktatásban
Értékelési mutatók és az oktatás irányítása
11. Az iskolai oktatás értékelése és nyomon követése
12. A szülők részvétele, az intézmény és környezetének kapcsolata
Az erőforrás és a szerkezet mérése
13. Az oktatás és a pedagógusképzés
14. Az iskolaelőkészítés, a bölcsődék és az óvodák látogatottsága
15. Az egy számítógépre jutó diákok száma
16. Az egy diákra eső ráfordítás az oktatásban
Megjegyzés: a felsorolt mutatók nem tekinthetők véglegesnek,
vitájuk napjainkban is folyik.

Az EU oktatást támogató programjai
A közösségi oktatási programok rendkívül fontos fejlesztő erőt jelenthetnek a magyar oktatásügy számára is. Ezért minden egyes hazai
célkitűzéssel kapcsolatban érdemes megvizsgálni az uniós programokra való támaszkodás lehetőségét.
A Socrates–program első szakasza 1995-ben kezdődött, és öt év
alatt látványos eredményeket ért el. Ennek eredményeként mintegy
10.000 közoktatási intézmény vett rész európai együttműködésben,
csaknem félmillió hallgató töltött hosszabb-rövidebb tanulmányi időt
valamely európai egyetemen. A Socrates második szakasza (20002006.) két központi eszmét támogat: az élethosszig tartó tanulást és a
„Tudás Európájának” megteremtését. Célja az oktatás európai dimenziójának fejlesztése, az európai nyelvek ismeretének javítása, az
oktatási együttműködések és a mobilitás elősegítése, az oktatási
újítások támogatása, az egyenlő esélyek biztosítása az oktatás minden
területén. Költségvetése a hét évre 1.850 millió euró. A 15 EU-tagállam és a csatlakozásra váró országok számára 8 akciót hirdetett
meg.
Csak felsorolásként: a Comenius a közoktatásra (óvodától a
középfokig) összpontosítva, iskolai együttműködéseket (legalább 3
országból), nyelvi és iskolafejlesztési projekteket, tanárok tovább-

képzését, valamint a Comenius Hálózatok létrehozását , az Erasmus a
felsőoktatás képzési, együttműködési programjait, a Grundtvig az
élethosszig tartó tanulást, a felnőttoktatást, a Lingua az európai nyelvek oktatását, különösen a nyelvtanítás új eszközeinek, módszereinek
létrehozását, a Minerva új információs és kommunikációs technológiáknak az oktatásban való felhasználását támogatja.
A Leonardo da Vinci-programot az EU a szakképzés támogatására hozta létre. A szakmai képzés egészét felöleli a középfokú szakképzéstől a felsőfokú szakmai képzésen keresztül az élethosszig tartó
képzésig. Elősegíti az oktatás-képzés és a gazdasági szféra közötti
együttműködés fejlődését.
A Tempus-programot a kelet-közép-európai országok felsőoktatásának és felnőttképzésének fejlesztésére hozták létre. 2000. január
1-től e program a harmadik szakaszába lépett. Kedvezményezett
országai azok a volt szocialista államok, amelyek ez idáig még nem
kötöttek társulási szerződést az EU-val. Tehát Magyarország már nem
kaphat ilyen támogatást.
A Tempus Közalapítvány Socrates és Leonardo Nemzeti Irodája
elérhető: 1438 Budapest 70., Pf.: 510., T.: (1) 352-5306; fax: (1)
343-0332; e-mail: socrates@tpf.hu; internet: www.tpf.iif.hu.

"A tanulmány megjelentetése a Külügyminisztérium támogatásával történt.”

2000. december 13.
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A SZEF Szövetségi Tanácsának állásfoglalása
a közszféra munkavállalóit érintő időszerű kérdésekről
A SZEF Szövetségi Tanácsa 2000. december 1-én, Budapesten tartott
ülésén az alábbi állásfoglalást fogadta el.
1. A középtávú felzárkóztatási megállapodásról
A SZEF, annak reményében kezdeményezte egy középtávú megállapodás megkötését a kormánnyal, hogy ez biztosítani fogja:
- a közszféra életpálya rendszereinek kidolgozását,
- elfogadhatatlan kereseti viszonyainak érezhető javulását, a
felzárkóztatás ütemezését,
- az érdemi párbeszédet a reformokról,
- az érdemi egyeztetést ágazati és ágazatközi szinten
Erre tettünk szakmailag megalapozott, elfogadható javaslatokat.
A kezdeményezést a miniszterelnök támogatta. Kezdetben határozott szándék volt a kormány részéről a tárgyalások felgyorsítására,
és remény volt arra, hogy a megállapodás még ez év tavaszán megszületik. Az első időszakot követő történések ezt a várakozást nem
igazolták. Sajnáljuk, hogy a kormány valójában nem szánta el magát
a megállapodásra, s halogató magatartásával jelentősen rontotta a
megállapodás esélyét.
A kormány megállapodást célzó első munkadokumentuma egy
évvel a tárgyalások megkezdését követően érkezett meg, amely néhány fontos kérdésben kedvező és méltányolható választ adott ugyan
a SZEF javaslataira, de a középtávú megállapodáshoz jelen formájában nem elégséges. Ezért a Szövetségi Tanács további, azonnali
érdemi tárgyalásokat tart szükségesnek egy közösen elfogadható
megállapodás megkötése érdekében. Ennek feltétele, ha kormány:
- még ez év decemberében megállapodik a 2000. évi bérkompenzáció mértékéről, a kifizetés módjáról és pénzügyi fedezetéről,
- a 2001-2002. évi költségvetésbe a SZEF kiegészítő javaslatait
beépíti,
- megállapodik a társadalmi párbeszédnek a közszféra területén
működő intézményeiről, s elősegíti azok működését.
Az említetteken túlmenően a SZEF érdemi tárgyalásra és megállapodásra törekszik:
- olyan garanciák rögzítéséről, amelyek a következő években is
szükség szerint biztosítják a bérek pótlólagos növelését, ha a keresetek tényleges reálértéke a közszféra ágazataiban az előirányzattól
elmarad,
- a közszféra bérrendszereinek átvilágításáról, egy új bérrendszer kialakítása érdekében,
- a szakszervezetek részvételi lehetőségéről a közszolgálat
modernizációjában.
Szövetségi Tanács meggyőződése, hogy a megállapodás elmaradása, amelyért a kormánynak kell viselnie a felelősséget, súlyos
veszteség lesz, mert ezáltal a munkaügyi kapcsolatok olyan fontos
elemei, mint a kiszámíthatóság, a bizalom, a korrekt együttműködés
és a munkabéke válhatnak sérülékennyé, mind országos, mind ágazati, mind pedig munkahelyi szinten.
2. A közszféra helyzetéről
a) A Szövetségi Tanács, miközben örömmel nyugtázza, hogy
mindannyiunk munkájának eredményeként a gazdaság teljesítménye
javul, s várhatóan ez a tendencia tartós lesz, súlyos aggodalmát fejezi
ki amiatt, hogy a közszféra intézményeinek és munkavállalóinak
helyzetét változatlanul komoly gondok jellemzik. Különösen válságos az egészségügy helyzete, de gondokkal és vitákkal küszködik a
közoktatás, a kulturális szféra, s nem kevésbé a közigazgatás, a közrendvédelmi terület is. Sajnos a 2000-2001. évi állami költségvetésben sem találhatók megfelelő garanciák a helyzet javulására.
A közszféra foglalkoztatottainak az átlagkeresete változatlanul
elmarad nem csupán a versenyszférához képest, de a nemzetgazdasági átlaghoz viszonyítva is. Még jelentősebb a különbség, ha a szellemi foglakozásúak átlagkereseteit hasonlítjuk össze.

Vitathatatlanul szükség van színvonalasan dolgozó, az európai
nívónak és a hazai gazdasági követelményeknek megfelelő oktatásra,
egészségügyre, kultúrára, közigazgatásra, közbiztonságra. Ez nem
képzelhető el a közszféra nemzeti össztermékből történő részesedésének, az intézmények működésére és a bérekre fordított kiadásoknak a
jelenleginél nagyobb mértékű növelése nélkül.
A SZEF-nek minden erejét és lehetőségét összpontosítania kell
arra, hogy hitelesen tájékoztassa a közvéleményt a közintézmények
helyzetéről, hogy felhívja az állampolgárok figyelmét az állam alkotmányos kötelezettségére az alapszolgáltatások biztosítása terén, s
mindent el kell követnie a társadalmi támogatottság megszerzése
érdekében.
b) A közszféra munkavállalóinak 2000. évi bér és kereseti adatai
meggyőzően bizonyítják, hogy a különböző foglalkozási csoportok
többségének nem emelkedett, ellenkezőleg csökkent a reálkeresete.
Ez elfogadhatatlan. A SZEF ragaszkodik ahhoz, hogy a már foganatosított ágazati intézkedéseken túlmenően, a közszféra egészére nézve
még az idén szülessen döntés a szükséges, mintegy 5%-os bérkorrekciót jelentő bérpolitikai lépésekről. A Szövetségi Tanács ezen túlmenően szükségesnek tartja olyan jogszabályi garanciák megteremtését,
amelyek szükség esetén biztosítják a megfelelő korrekciót a keresetek
pótlólagos növelésére.
c) A Szövetségi Tanács egyetért a minimális bér 40.000 forintra
történő felemelésével, s várakozással tekint a közszféra bérviszonyainak jövő évi javítását célzó kormányzati javaslatok megvalósulása
elé. Ezekben a szándékokban a több év óta megfogalmazott szakszervezeti követelések részleges és szolid teljesítését látja. Ugyanakkor
nem hagyható figyelmen kívül a közszféra egészének változatlanul
súlyos bérelmaradása, a közszolgálat egyes foglalkoztatási csoportjai
közötti, indokolatlan bér- és kereseti különbség, valamint a minimálbér emelése következtében várható feszültség. Ezért a Szövetségi
Tanács minimum követelményként határozottan követeli azok bérének a 8,75 százalékos általános bérnövekedésen felüli emelését,
akiket sem a minimálbér emelése, sem egyéb prioritások nem érintenek.
A Szövetségi Tanács a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény
módosításával kapcsolatban üdvözli a kormány döntését, amely a
bérek dinamikusabb emelését, s a több évre szóló felzárkóztatását
ígéri. A tanács álláspontja szerint hasonló kormányzati elkötelezettségre van sürgősen szükség a közszféra más foglalkozási csoportjai
béreinek felzárkóztatását illetően is.
d) A Szövetségi Tanács elfogadhatatlannak tartja, hogy miközben a kormány fontos új körülményként deklarálja, hogy nem rendel
el kötelező létszámcsökkentést a közszférában, a költségvetés két
százalékkal kevesebb fedezetet tartalmaz annál, mint amennyi az
előírt bérnövekedéshez szükséges. Ez számos területen elkerülhetetlenül létszámleépítést, intézmény összevonást vagy megszüntetést
kényszerít ki, illetve súlyos működési zavarokat okoz. A SZEF számára ez az eljárás elfogadhatatlan, s követeli az általános bérnövekedéshez teljes körűen szükséges pénzügyi fedezet biztosítását
A
Szövetségi Tanács meggyőződése, hogy nem folytatható tovább az a
foglalkoztatáspolitika, amely a feladatoktól, a szakmai törvények
előírásaitól függetlenül a létszámot szüntelenül csökkenteni akarja.
e) A Szövetségi Tanács szorgalmazza, hogy a kormány 2001ben tekintse át a közszektorban foglalkoztatottak helyzetét, és tegyen
konkrét intézkedéseket az egységesebb jogi szabályozás, az életpálya,
valamint a jövedelmi viszonyok harmonizációja és sürgős javítása
érdekében.
f) A Szövetségi Tanács meggyőződése, hogy a közszektor
modernizációja nem valósítható meg az érintettek többségének támogatása nélkül. Ehhez elengedhetetlen, hogy a kormány tegye lehetővé, hogy a szakszervezetek idejekorán megismerkedhessenek a mo-
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dernizációt érintő koncepciókkal, majd törvénytervezetekkel, s a
döntések előtt legyen módjuk, véleményük, javaslataik kifejtésére.
3. Az érdekegyeztetésről
A Szövetségi Tanács egyetért az EU-Bizottság 2000. évi országjelentésében a szociális párbeszédre vonatkozó megállapításokkal,
amelyekben a szakszervezetek véleménye és igénye tükröződik.
Fontos garancia a bizottság elhatározása, hogy rendszeresen tájéko-

zódik a helyzet alakulásáról, és szükség estén a fejezetet újból megnyitja.
Az érdekegyeztetés hiányosságai a közszféra területén is jellemzőek. A KIÉT megszüntetésére vonatkozó kormányzati döntés indokolatlan és hibás. A Szövetségi Tanács követeli a közszféra munkavállalóit érintő ügyekben kompetens makroszintű érdekegyeztető
fórum haladéktalan visszaállítását, megteremtve ezzel a megegyezési
szándékú, érdemi párbeszéd lehetőségét.

TÉMA: ESÉLYEGYENLŐSÉG AZ OKTATÁSBAN
Az Oktatási Internacionálé Prágában 2000. december 4-6. között
regionális tanácskozást szervezett, amelyre meghívta tagszervezeteit
a kelet-közép-európai országokból. A tanácskozáson részt vett
Rumiana Gancseva, az UNICEF kutatócsoportjából, David
Thorneloe, az Európai Unió képviseletében, valamint Alain
Mouchoux, az OI főtitkárának tanácsadója és Sheena Hanley, a téma
felelőse az OI-ban. Az EU-tagországokból képviseltette magát a
tanácskozáson a FEN, a francia Oktatásügyi Dolgozók Szakszervezete és a skót pedagógus-szakszervezet. Hazánkból a PSZ és a PDSZ
képviselői egyaránt tevékeny résztvevői voltak a találkozónak. Jó
alkalmul szolgált a prágai összejövetel arra is, hogy boszniai, horvátországi kollégáinkkal is találkozzunk, akik szintén bekapcsolódtak a
változatos eszmecserébe. Az ülésen megjelent a cseh oktatásügyi
államtitkár is, és üdvözölte a küldötteket.
Az esélyegyenlőség témáját több szempontból vitatták meg a
résztvevők. Megvizsgálták, hogy az esélyegyenlőség hogyan valósul
meg a képviselt országokban az oktatásügyi reformok bevezetése
után (erről Rumiana Gancseva tartott előadást). Áttekintették a diszkrimináció megszüntetésére vonatkozó EU-útmutatót, a kisebbségek,
etnikumok jogait, és a különböző vallásúak esélyegyenlőségét az
oktatásban. Egy másik fontos szempont a fogyatékos diákok és pedagógusok helyzete volt. Róluk a skót szakszervezeti küldött, Veronica
Rankin szólt, az oktatásban dolgozó nők esélylehetőségeiről pedig a
francia FEN-t képviselő Monique Beau tartott előadást, mindketten
az OI Európai Regionális Bizottsága esélyegyenlőségi csoportjának

tagjaként. Alain Mouchoux főtitkári tanácsadó is hangsúlyosan szorgalmazta felszólalásában a fogyatékosok oktatási jogainak biztosítását, emlékeztetve arra, hogy a 2003-as esztendő lesz a fogyatékosok
világéve, és erre gondosan föl kell készülni.
A munkacsoportokban a résztvevők érdekes beszélgetéseket
folytattak arról, hogy az esélyegyenlőség biztosítása és a diszkrimináció megszüntetése milyen gondot okoz országaikban, főleg
olyan etnikai csoportok vonatkozásában, mint a romák. Erről a
kérdésről szóltak a Cseh és a Szlovák Köztársaság pedagógusszakszervezeteinek képviselői. Magyar részről szó esett a korábban tartott pécsi konferenciáról, amelyen a cigány gyermekek
felzárkóztatásáról tanácskoztak, és az 1998-as XXVI. törvényünkről. Ez a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének biztosításáról rendelkezik, különös tekintettel az oktatási-képzési
szempontokra. A fogyatékos gyerekek integrációja a cseh pedagógusoknak azért is gond, mert veszélybe kerülhet a jól kiépített intézményhálózatuk. A megbeszélések során azt is vizsgálták, hogy a
pedagógus hogyan tudja kivédeni a mostanában jelentkező agresszivitást a diákok részéről, főleg, ha ez egyfajta fogyatékosság jele.
A „kerekasztal” tapasztalatait összegezve, ismét megállapíthattuk, hogy országaink gondjai jórészt egyformák, és együtt kell fellépnünk annak érdekében, hogy az illetékesek kellő figyelmet fordítsanak az oktatási kérdések megoldására, különösen törődve a megfelelő
anyagi háttér biztosításával.
V. T.

NYÁRI ÉS TÉLI TÁBOROK
ifjúsági csoportok, turisták és családok részére,
PSZ-tagoknak külön kedvezménnyel
A JEKA v.z.w. Brüssel 40 éves tapasztalattal rendelkezik ifjúsági csoportok külföldi táborainak szervezésében, s
nagy választékban kínálja táborhelyeit a magyar diákoknak és pedagógusoknak.
ANGLIÁBAN, AUSZTRIÁBAN, CSEHORSZÁGBAN, FRANCIAORSZÁGBAN, ÍRORSZÁGBAN, NORVÉGIÁBAN, OLASZORSZÁGBAN, SPANYOLORSZÁGBAN, SVÁJCBAN, SZLOVÁKIÁBAN, több mint
100 ifjúsági házban várja a csoportokat. Kicsi a csoport? Nem gond, mert ha legalább tizenöten vannak, már utazhatnak a JEKA segítségével, és saját házat kapnak a kiválasztott helyen.
Az árak tartalmazzák a szállást (egy olyan házban, amely kizárólag az adott csoport rendelkezésére áll), az
élelmiszert napi háromszori étkezés összeállításához, és a helyi képviseleti szolgálatot (a turisztikai, kulturális és
sportprogramok összeállításához).
Minden 10, teljes részvételi díjat fizető utazó után egy csoportvezető részvétele ingyenes. 43 fő felett további 2
ingyenes hely. A PSZ tagjai 10%-os kedvezményt kapnak, a vezetésükkel utazó diákok pedig 2%-os kedvezményt
élveznek.
További információk a PSZ Országos Irodájánál, Juhász Olga sajtómenedzsernél [tel.: (1) 322-8453], internet:
www.jeka.be és www.pedagogusok.hu. Az utazási ajánlatok megtekinthetők még a K+P Tourist irodákban. Utazási garancia: Fond GFGB RUSSEL.
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A PÉLDÁS MOZGALMI ÉS ISKOLAI MUNKÁÉRT
Lapunk ide júniusi számában részletesen ismertettük országos vezetőségünk határozatát az Eötvös József-emlékplakett létesítéséről és
adományozásának feltételeiről. Az új szakszervezeti kitüntetés részint
az iskoláikért különösen sokat tévő önkormányzatok (évenként három) elismeréséül szolgál, részint pedig PSZ-szervezetek, testületek,
nevelési-oktatási intézmények, pedagóguskórusok, egyesületek (évente öt-hét) kiemelkedő munkásságának megbecsülésére.
Az előbbit idén első ízben a pedagógusnap alkalmából Röszke
község, Solymár nagyközség és Budapest XIII. kerületének önkormányzata kapta. (Lásd a Pedagógusok Lapja 2000. júniusi összevont
számát.)
Az utóbbit november 22-ére, a magyar közoktatás napjára időzítve, a javasoltak közül a következőknek ítélte oda a zsűri. (Rövid
bemutatónkat a plakett átadásának időrendjében közöljük, azzal a
megjegyzéssel, hogy mindegyikről terjedelmesebb interjúkban szólunk decemberi, illetőleg jövő évi számainkban.)
A nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat alapszervezete. A plakettet
november 30-án adta át Borbáth Gábor főtitkár, a sokoldalú intézmény székhelyén. (Lásd a helyszíni tudósítást e számunk 10. oldalán.)
A PSZ Sátoraljaújhely Városi-Körzeti Szervezete. Legalább 60
éves múlttal büszkélkedő érdekképviseleti együttes, folyamatosan
nagy szervezettséggel. Az intézményi alapszervezetek lelkiismeretes,
széles körű munkáját a városi-körzeti titkárság hozzáértően fogja

egybe. A nyugdíjasok legtöbbje is hűséges maradt a PSZ-hez, ennek
köszönhetően igen eleven a tagozati életük. A plakettet az ünnepeltek
december 12-én vették át a megyeszékhelyen, Miskolcon.
A szolnoki Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola
kollektívája. A megye egyik legeredményesebb együttese, magas
szakszervezeti taglétszámmal. Az általános és a szakképzést korszerűen ötvöző nevelőtestület mind megyei, mind országos viszonylatban példamutatóan tevékenykedik, mint ének-zene tagozatos iskola
pedig nemzetközi eredményekkel dicsekedhet. A plakett ünnepélyes
átadására december 18-án kerül sor.
A kecskeméti Arany János Általános Iskola alapszervezete. Az
intézményben fennállása óta működik a pedagógus-szakszervezet.
Eleinte kevés taggal, ám a kilencvenes években már 83 százalékosra
nőtt a szervezettség. A fiatalok is rendre tagjai a PSZ-nek. A háromtagú iskolavezetés ugyancsak részt vesz a mozgalmi munkában. Az
alapszervezet életét a szolidaritás, a különféle társas megmozdulások
iránti érdeklődés, és természetesen az igényes oktató-nevelő munka
jellemzi. A kitüntetés átadásának dátuma: december 20.
A pápai Pedagógus Művelődési Ház. Alapítása, 1961 óta kivételes változatossággal elégíti ki a tagság szabadidős igényeit, hangsúlyosan törődve a szakszervezeti érdekvédelmi feladatok ellátásával.
Klubjai és kiállításai révén a város és megye határán túl is jól ismert a
kulturális intézmény nagyszerű működése. A két főállású munkatárs
és a népes segítőgárda 2000. január 22-én kapja meg a megérdemelt
plakettet.

A DIÁKTÜKÖR FÉNYÉBEN
Az öröm és a köszönet jegyében szólunk egy
nem mindennapi kitüntetés átadásáról. Az
érdemes kezdeményező az immár tizenöt
éves Petőfi Csarnok keretében működő
Diákszolgálat volt, amely tavaly – tízéves
fennállása alkalmából – alapította a Diákokért Díjat, és az idén Hírplakátja révén
ismét meghirdette az intézményekben szívesen fogadott megbecsülési lehetőséget. Ezt
az országos elismerést ugyanis azok a pedagógusok kaphatják meg, akik – a pedagógiai
szakszolgálat szavait idézve – „hosszabb
ideje segítik áldozatos munkájukkal az iskolai demokrácia fejlesztését, a színes, tartalmas diákélet kialakulását és a diákközélet
működését.” A díj hitelét nagymértékben
biztosítja az a tény, hogy az iskolák diákjai,
illetőleg önkormányzatai a javaslattevők.

A tavalyi és idei pályázatokból – újra a
szakszolgálat küldötte értesítéssel szólva –,
„a szeretet, a megbecsülés sugárzik a felterjesztett pedagógusok iránt, amely maga is
nagy elismerés a diákoktól.”
A Diákszolgálat az Országos Középiskolás Érdekképviselettel közösen – a bírálóbizottság döntése alapján – idén a következő
kollégákat részeltette a kitüntetésben: Bakai
Zoltán (Táncsics Mihály Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium, Veszprém); dr.
Kaposiné Takáts Laura (Árpád Fejedelem
Gimnázium és Általános Iskola, Pécs); Krausz Éva (Fodor József Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium, Budapest); Pók
Edina (Károlyi Mihály Közgazdasági és
Külkereskedelmi Szakközépiskola, Budapest); Toma András (Dienes László Gimná-

zium, Debrecen); Várady Istvánné igazgatónő
(Sipkay
Barna
Kereskedelmi,
Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, Nyíregyháza).
A díjat kifejező plakettek átadására a
Petőfi Csarnokban került sor november 21én, az érdekképviselet ünnepi közgyűlésén.
A pedagógus-szakszervezet – a Diákszolgálat óhaját szívesen teljesítve – az
Eötvös József-emlékérem bronz fokozatával
és az ehhez kapcsolódó pénzjutalommal
járult hozzá a kollégák méltó elismeréséhez.
Ezeket ugyancsak az ünnepségen az országos
vezetőségünk nevében Borbáth Gábor főtitkár nyújtotta át – meleg szavak kíséretében –
hivatásunk rangos képviselőinek.
Valamennyi olvasónk nevében köszöntjük a díjazott pályatársainkat.

Kitüntetés. Krutzler Jánosné, aki 1957 óta tagja a PSZnek, és 1986 óta vezeti, gondozza a soproni városi és körzeti bizottságunk
nyugdíjastagozatát, áldozatos tevékenységének elismeréseként az Eötvös József-emlékérem arany fokozatát kapta meg. A kitüntetést Borbáth
Gábor főtitkár lapzártánk idején adta át neki Sopronban. Gratulálunk!

Az oktatási ágazat nyugdíjpénztára az

MKB NYUGDÍJPÉNZTÁR PEDAGÓGUS TAGOZATA
Használd ki az önkéntes kiegészítő nyugdíjbiztosítás előnyeit!
Részletes ismertető olvasható lapunk és a Mentor novemberi számában.
További információ: PSZ Országos Iroda (Horváth Erzsébet, T.: 322-8456).
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 10.
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NYÍRBÁTORI PÉLDA: EGYEDÜL NEM MEGY…
Nyírbátor, Éltes Mátyás Általános Iskola,
Diákotthon és Speciális Szakiskola. A huszonhárom éves intézmény közel háromszáz
gyermek és százharminc felnőtt otthona,
illetve munkahelye. Az ide érkezőt külső
megjelenésében egy átlagosnak mondható
iskola fogadja, amelynek ápolt kertje bizony
némi felújításra szoruló épületegyüttest
takar. A bejáraton belépve azonban már az
első percek arról árulkodnak, hogy itt, a falak
között valami más, valami több van jelen,
mint amit általában egy iskolától megszoktunk. Az étterem berendezése, a lépcsőfordulóban otthont kapó pintyek és papagájok
üvegkalitkája, a nagyterem, a folyosók
gyermekrajzai és festményei ennek csak
külső jelei, de a barna gyermekbuksit beléptünkkor éppen simogató gondozói kéz, vagy
a tanári pénztárcából kiszámolt bélyegpénz
már a lényeget kifejező megnyilvánulás. Ez a
csaknem félezer ember valóban családias
légkörben, egymásra figyelve, egymást
segítve éli napjait. A gyerekek még nem
tudják – de már tanulják – azt, amit a felnőttek tapasztalnak: egyedül nem megy.
Ez volt a visszatérő gondolata annak a
rendhagyó szakszervezeti gyűlésnek, melynek során Borbáth Gábor főtitkár – az országban elsőként – ennek a közösségnek adta
át az Eötvös József-emlékplakettet. Hangsúlyozta, hogy amikor a PSZ a díjat alapította
az elmúlt évben, azzal a szándékkal tette,
hogy üzenjen a társadalomnak: „tülekedő,
üsd-vágd, nem apád, ott nyomd el, ahol éred,
ne törődj a másikkal”-szemléletű jelennel
szemben felhívja a figyelmet az élő, eleven
és szolidáris közösségek létező és élhető
világára. A főtitkár meggyőződése, hogy a
PSZ-nek mint legnagyobb, legerősebb szakmai szakszervezetnek fennmaradása is ezeknek az egymásra figyelő közösségeknek
köszönhető.
Az ünnepelt intézmény mindennapjait,
bennük különösen a szakszervezet állandó
jelenlétét, hadd tükrözze két kolléga közvetlen megnyilatkozása, úgy, ahogy a beszélgetés sodra hozta.
Hornyákné Király Judit gyógypedagógus:
– Nem nagy dolgokról van szó, apró
dolgokról, a közösség, ami itt működik, az a
legfontosabb. Ennek a motorja pedig szakszervezeti titkárunk, Miklósi István. Vannak
fix rendezvényeink, a nők napját minden
évben megtartjuk, aztán a húsvéti készülődés, kapunk egy kis segítséget a szakszervezettől. A pedagógusnap mindig a szakszervezet kezdeményezésével és irányításával
zajlik. Ez az év egyetlen olyan napja, amikor
a házban minden munkakörben dolgozó
kolléga összegyűlik.
Előfordulnak feszültségek a pedagógusok és nem pedagógusok bérdolgaiban is.
Aki azt mondja, hogy nem, az hazudik. De
ezek nem vérre menő viták. A szakszervezetnek ebben is nagyon nagy szerepe volt itt

mindig, és van ma is. Végül is a nem pedagógus, de a pedagógiai munkakörben dolgozóknak a bérét is próbálta közelíttetni. Én
nagyon remélem, hogy rendeződni fog ez a
dolog is, mégpedig helyben. Az iskolavezetés is megpróbál differenciálásnál, meg
különböző címek odaadásánál is erre nagyon
odafigyelni. Amiben szintén kikéri a szakszervezet véleményét. A tavalyi tanévben a
házban öten kaptunk tanácsosi pótlékot,
illetve munkatársi pótlékot. Nemcsak pedagógus-munkakörben dolgozók, hanem a
gyermekfelügyelő és más munkakörben
dolgozó kollégák is megkapták a maguk
címét és a vele járó pénzt. Ebben is véleményező, segítő szerepe volt a szakszervezeti
vezetésnek.
A szakszervezeti titkárunk és az iskolavezető közti együttműködés nem a „lenyomom és nem engedem”-elven működik,
hanem azon az elven, hogy akkor próbáljuk
másként. Ha az iskolavezetés már nem tud
valamit helyben, az ő keretei között és saját
eszközeivel megvalósítani, ott igenis azt
mondta a főnökünk, hogy „akkor próbáljuk
meg együtt, Pisti”. Konkrét esetünk volt, azt
hiszem tavaly, tavalyelőtt. A kollektív szerződés szerint – ez a költségvetésünkben
szerepel – minden évben biztosít az intézmény ruhapénzt. Ezt azonban már folyamatosan, több éven keresztül nem tudta az
iskolavezetés odaadni. Akkor a szakszervezet igen is keményen az asztalra csapott:
Pisti és a főnökünk egyeztettek, a szakszervezet a megyénél is hallatta a hangját. Ennek
az lett végül is az eredménye, hogy a megye
azt mondta: igen, ha benne van a kollektív
szerződésünkben, akkor ki kell fizetni, és így
hozzájuthattunk a pénzünkhöz. Szóval, ilyen
a mi szakszervezetünk, a mi közösségünk.
Így élünk mi. Én nem bánom, hogy 9 éve
tagja vagyok.
Sum Ferenc igazgató:
– Én itt nőttem fel igazából. Itt kezdtem
el dolgozni annak idején, gyermekfelügyelőként. Nekem is, mint minden kezdő fiatalnak, rengeteg gondom-bajom volt, s ezt
vezetőként sem felejtem el. Nem szabad
elfelejtenem. Munkaidő-beosztás, jutalom,
minőségi bérpótlék ügyében persze, hogy a
szakszervezethez fordul a kolléga, ha úgy
érzi, hogy valami méltánytalanság érte. Én
sokkal jobban örülnék, ha többet kellene a
jutalmazásról meg a bérekről egyeztetni a
szakszervezettel, de sajnos erre nem igazán
van lehetőség. De mindenképpen azon gondolkodunk együtt, hogy hogyan lehet működni, hogyan tudunk különböző munkákat
valamilyen úton-módon finanszírozni. Vagy
az énekkarnak a külföldi útját, vagy a focicsapatunknak az edzést. Amióta az iskolánk
áll, azóta vagyok itt szakszervezeti tag. Bár
annak idején, amikor idejöttem, még nem
nagyon tudtam, hogy mi az. Ernő bácsi –
akkor ő volt a titkár – mondta, hogy jó lesz
ez fiam, csinálni kell. Hátha biztos jó, ha ő

mondja, akkor csináljuk. És azt gondolom
azóta, hogy tényleg jó. Sokan sokszor, különösen változó időben, feltették a kérdést: mit
ad nekünk a szakszervezet? Divatos kérdés
volt itt a házban is. Azt gondolom, hogy még
kézzel foghatóan is ad. Legalábbis itt, nálunk. De igazából azt adja, azt a reményt,
amit – én a napokban egy európai uniós
tanterem átadásán egy iskolában, a gyerekek
ünnepi műsorának visszatérő szlogenjeként
hallottam –, hogy egyedül nem megy, de
együtt igen. Azt gondolom, hogy ezt adja
elsősorban a szakszervezet. Az, hogy mi 86
százalékos szervezettséggel rendelkezünk, az
talán annak is köszönhető, hogy nem politizáló szakszervezetünk van. Olyan szakszervezetünk van, amely programokat szervez,
emberi kapcsolatokat ápol, közösséget kovácsol és nem azzal foglalkozik, hogy miként
működik a nagypolitika.
Az utóbbi 10 évben ez a világ, ez az
„üsd-vágd, taposd el”-világ egyre kevesebb
lehetőséget ad arra, hogy egymással lehessünk, hogy beszélgethessünk egymással,
akár fehér asztal mellett, pogácsa mellett,
urambocsá’ egy pohár bor mellett vagy
táncesten. Pedig ezek azok, amikre nagy
szükségünk van. Hát én elsősorban ezt köszönhetem Pistinek. Vele együtt örülök,
hogy sikerült ezt a plakettet megkapnunk.
Végtelenül büszke vagyok arra, hogy nem a
Pest környéki intézmények valamelyike,
hanem egy ilyen, Szabolcs megyei, a fővárostól 280-300 km-re található intézmény lett
az, amelyiknek először adták át az Eötvösplakettet. Azt hiszem, hogy valamennyien
tettünk azért, hogy ez tényleg a miénk legyen. És külön öröm, hogy esetenként még
észre is veszik. Köszönöm tehát a Pedagógusok Szakszervezete Országos Vezetőségének
Miklósi István, amikor mindannyiunk
nevében átvette a plakettet és az oklevelet,
rendkívül szerencsésnek nevezte magát,
hogy ennek a közösségnek lehet a tagja. De
úgy vélte, szerencsések valamennyien, hiszen a kezdetektől fogva olyan légkörben
dolgozhatnak, amelynek az egymás megbecsülése volt a jellemzője. Az alacsony bér, a
lehetetlen munkabeosztás ellenére máig
heten dolgoznak a „kezdők közül” az intézményben és a szakszervezetben. Ő maga
tizenkét éve. Szakszervezeti bizalmi tíz évig
volt, most immár 6 éve titkár. Volt tehát
módja megtapasztalni, hogy a három igazgató, akikkel ez idő alatt tisztségviselőként
együtt dolgozott, a szakszervezeti munkát
mindig előmozdította. A tagság pedig, ha
kellett, kritikával vagy segítőkészséggel vett
részt a munkában. Az egész szervezet számára megfogalmazott üzenet hangzik záró
szavaiból: „Mi a PSZ-tagságnak 0,1 százaléka vagyunk. Talán sikerült bebizonyítanunk
azt, hogy ilyen pici százalékok nélkül nem
lehet nagy egészet alkotni. Azt kívánom,
hogy sok ilyen pici százalékú társaság legyen, és segítse az egész szervezet céljainak
megvalósítását.”
Juhász Olga
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Tudnivalók újonnan alakuló PSZ-alapszervezetek részére
Örömteli jelenség, hogy az utóbbi időben az ország különböző részein, több helyen alakult új PSZ-alapszervezet. Rendszeresen érkeznek
olyan kérdések, hogy milyen jogi szabályok alapján mit kell tenni az érdekek szervezett képviseletéhez? Összeállításunkat elsősorban
ezeknek az újonnan alakuló PSZ-alapszervezeteknek készítettük, bár a gyakorló szakszervezeti tisztségviselők is jól hasznosíthatják. Reméljük, hogy a Pedagógusok Lapját a tájékoztatás, a segítés igényével egyre több ilyen új címre küldhetjük el..
Azokon a munkahelyeken, ahol nem működnek PSZ-alapszervezetek, először tagságot kell szervezni. A tagjelölteket tájékoztatni kell
a PSZ tevékenységéről, működéséről, meg kell ismerniük az alapszabályt is, hiszen a szakszervezet tagja az lehet, aki ezt elfogadja és
vállalja a tagdíjfizetést. (Ennek mértéke a havi bruttó alapilletmény 1%-a.) A PSZ-tagsági viszony önkéntes, amely a természetes személy
szakszervezeti titkárnak átadott írásbeli nyilatkozatával jön létre. A belépő tagok alakuló taggyűlésen választják meg vezetőiket (a létszámtól függően titkárt és titkárhelyettest, vagy 3-5 tagú szakszervezeti bizottságot, élén a titkárral). A megválasztott titkár egyúttal tagja lesz a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv legfelső döntéshozó testületének is. (Pl. a városi, községi, kerületi titkárok tanácsának.)
Ilyen módon ő nemcsak az intézményvezetőnél, hanem a fenntartói szinten is képviseli a PSZ-alapszervezet tagságát. Kistelepülésen,
ahol egy-két intézmény működik, az alapszervezet titkára egyúttal a PSZ települési képviselője is.
A megalakulást követően a PSZ-alapszervezet azonnal jogképes érdekvédelmi szervezet. A megalakulásról, illetve a tagságot képviselő tisztségviselő személyéről a partner munkáltatót, illetve intézményfenntartót célszerű tájékoztatni, és tisztázni szükséges az együttműködés kérdéseit, a munkaidő-kedvezmény felhasználását. Természetesen a PSZ területi, országos rendszerébe is integrálódni kell.
Mindehhez segítséget a PSZ helyi, területi szervezetei és az országos iroda adnak.
A munkavállalók alkotmányban biztosított joga, hogy szociális,
gazdasági és társadalmi érdekeik előmozdítása, védelme érdekében
érdek-képviseleti szervezetet, szakszervezetet alakítsanak (Alkotmány
70/C. §). Az állam jogi személyiségűnek ismeri el azokat a szervezeteket, amelyek önálló névvel, nyilvántartott tagsággal, a működésükhöz szükséges költségvetéssel, bankszámlaszámmal, szervezettel
rendelkeznek. E szervezetek jogok és kötelezettségek alanyai lehetnek, szerződéseket köthetnek, perelhetnek és perelhetők. A Munka
törvénykönyve (Mt.) 15. §-a kimondja, hogy a munkavállalók joga,
hogy gazdasági és társadalmi érdekeik előmozdítása, védelme érdekében, mindennemű megkülönböztetés nélkül, érdek-képviseleti
szervezetet alakítsanak, illetve az általuk választott szervezetbe – az
adott szervezet szabályaitól függően – belépjenek vagy ilyen jellegű
szervezettől távol maradjanak.
A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) az egyesülési jogról szóló
1989. évi II. törvény és a szakszervezet alapszabályában rögzítettek
alapján, a Fővárosi Bíróság által nyilvántartásba vett (bejegyzési
száma: 200/1989.), önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet.
A szakszervezet önálló költségvetéssel rendelkező intézményi, munkahelyi alapszervezetei és körzeti, területi szervezetei ezen első bírósági nyilvántartásbavételre vezetik vissza, ún. származtatott jogi
személyiségüket, ezért külön bírósági nyilvántartásbavételükre nincs
szükség. Ennek ellenére mint adóalanyoknak az illetékes APEH-hoz
be kell jelentkezniük, és az ezzel járó kötelezettségeket, pénzbírság
terhe mellett, rendszeresen teljesíteniük kell. (Kis taglétszámú alapszervezetnek nem célszerű önálló gazdálkodást folytatnia, mert a
számlavezetés, a pénzkezelés járulékos költségei a bevételek jelentős
részét felemésztik. Ezért ésszerű több alapszervezet gazdálkodását
települési vagy körzeti szinten egyesíteni. Jelenleg a PSZ tagdíjbevételének 20%-a szolgálja az országos PSZ működését, 5%-a közös
vagyonalapot képez. Általában 25-35% a területi működés forrása, a
többi helyben kerül felhasználásra.) A PSZ alapszabálya szerinti
működéshez az alapszervezeteknek szervezeti és működési szabályzatot is kell alkotniuk, amely a felsőbb szerv jóváhagyásával válik
érvényessé.
I. A szakszervezetek jogairól
A Munka törvénykönyve (Mt.) 18-41. §-ai tartalmazzák a munkáltatóknál működő szakszervezetek jogait. Az Mt. 26-27. §-ai kimondják, hogy a munkáltató nem követelheti a munkavállalótól, hogy
szakszervezeti hovatartozásáról nyilatkozzék. Emellett a munkavállalót tilos hátrányos helyzetbe hozni szakszervezeti hovatartozá-sa vagy
ilyen tevékenysége miatt. A szakszervezet jogosult arra, hogy
1. az intézményen belül működhessen és működésébe tagjait
bevonja [19. § (1)];
2. a munkavállalókat jogaikról és kötelességeikről tájékoztassa
[19. § (2)];
3. tagjait meghatalmazás alapján a bíróságok, hatóságok és szervek előtt képviselje [19. § (3)];

4. a szakszervezet érdekében, a munkáltatóval munkaviszonyban nem álló személy, a munkáltató területére előzetes értesítés után
beléphessen (19/A. §);
5. kollektív szerződést kössön (20. és 30-41. §-ok);
6. a munkáltatók és az állami szervek vele együttműködjenek,
részére információt adjanak és kérésére intézkedésüket megindokolják [21. § (1)]; ennek keretében a felsoroltak kötelesek a szakszervezet tevékenységét a szükséges információk megadásával
segíteni, az észrevételekre vonatkozó részletes álláspontot és indokait 30 napon belül közölni;
7. tájékoztatást kapjon a munkáltatói intézkedése előtt, ha a
tervezett intézkedés a munkavállalóknak az Mt. 94/A. §-ában meghatározott mértékét (20-100 fő közötti létszámú intézményeknél 10 főt)
közvetlenül érint; ugyanez a helyzet a munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás esetén is (21. §);
8. a munkavégzés körülményeit ellenőrizze, az esetleges mulasztás felfedezése esetén eljárást kezdeményezzen [22. § (2)-(3)];
9. a munkáltató intézkedésének végrehajtását megakadályozó,
halasztó hatályú kifogással (vétóval) éljen (23. §);
10. az információkat megfelelő módon közzétegye, és a munkáltató helységeit céljaira használhassa (24. §);
11. tisztségviselői munkaidő-kedvezményt kapjanak (25. §); a
munkaidő-kedvezményt pedagógusoknál a heti kötelező óraszám
arányos csökkentésével kell kiadni (mértéke a taglétszámtól függ); a
fel nem használt munkaidő-kedvezményt a szakszervezet és a munkáltató megállapodása alapján, pénzben meg lehet váltani; ezen öszszeget a szakszervezet csak érdekvédelmi célra használhatja (a munkaidő-kedvezményről lapunk 2000/11. számában adtunk részletes
tájékoztatást);
12. tisztségviselői munkajogi védelmet kapjanak (28. §); e szerint
a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges a
választott tisztségviselő más munkahelyre történő beosztásához,
továbbá a munkaviszonyának rendes felmondással történő megszüntetéséhez; a Kjt. 10. §-a azt is kimondja, hogy a választott tisztségviselő ellen indított fegyelmi eljárásról a közvetlen felsőbb szakszervezeti szervet értesíteni kell.
II. A kollektív szerződésről
A munkavállalók jogai intézményi érvényesítésének egyik legjobb eszköze a kollektív szerződés (KSZ). A KSZ-t akkor érdemes
kötni, ha a megkötésre irányuló, a munkáltatóval lefolytatott tárgyalásokon, az adott szakszervezeti alapszervezet, a törvényben rögzítetteken túl, a munkavállalók számára többletjogokat, vagyok azok későbbi megteremtésének esélyét tudta elérni. Ha a KSZ csak és kizárólag a törvényi rendelkezések ismétlése, akkor a létjogosultsága megkérdőjelezhető. Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézményekben, az intézményi gazdálkodás korlátaiból eredő munkáltatói
mozgástér szűkössége miatt, nagyon nehéz valódi többletjogokat
rögzítő KSZ-t elérni. Sok esetben a KSZ az intézményi érdekegyezte-
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tés tárgyköreinek és eljárásrendjének felsorolására szorítkozik. Az
intézményi érdekegyeztetés tárgykörei, a munkavállalók igényei és a
munkáltatók lehetőségei szerint, az alábbiak lehetnek:
1. a munkavállalók szabadságolásának éves ütemterve,
2. az étkezési támogatások mértéke, formái, feltételei,
3. a munkáltatói kölcsön és a munkabérelőleg feltételei,
4. a munka- és formaruha, valamint védőeszköz juttatásának
szabályai,
5. az illetmény- és keresetkiegészítés, valamint a jutalmazás elvei,
6. a munkábajárás költségeinek és a kiküldetések (versenyre
kísérés, tanulmányi kirándulások, üdültetés) költségeinek térítési
elvei,
7. a magánnyugdíjpénztár-tag munkavállalók munkáltatói támogatásának elvei,
8. az intézményi költségvetés megalkotásának és módosításának
előkészítése,
9. az intézményi munkavállalók képzésének, továbbképzésének
szabályai,
10. a kiemelt munkáért járó (minőségi bérpótlék) keresetkiegészítés felosztásának elvei stb.
A felsoroltak érvényesülését a munkáltató azzal is segítheti, hogy a
hetente tartott intézményvezetői ülésre meghívja a szakszervezet(ek)
képviselőit. E megoldással biztosítható a munkavállalók és a munkáltató közötti kapcsolat, és megelőzhetők az információhiányból származó
félreértések. Az intézményi érdekegyeztetés egy másik formájaként
rendszeresen tartandó érdekegyeztető fórum is létrehozható. E tanácskozáson a munkáltató, az intézményi szakszervezet(ek) és a közalkalmazotti tanács képviselői megvitathatják a helyi feladatokat.
III. A szakszervezeti reprezentativitásról (támogatottságról)
A Kjt. 9. §-a alapján, a munkáltatónál az a szakszervezet reprezentatív, amelynek jelöltjei a legutóbbi közalkalmazotti tanácsi (KT)
választásokon megszerezték az érvényesen leadott szavazatok legalább 10 %-át, vagy amely munkahelyi szervének az azonos foglalkozási csoporthoz vagy szakmához tartozó közalkalmazottaknak legalább kétharmada tagja.
1. Ha a munkáltatónál egy szakszervezet rendelkezik képviselettel,
azaz tisztségviselővel vagy alapszabályának megfelelő szervezettel (a
Pedagógusok Szakszervezetének alapszabálya szerint legalább 3
taggal) – e szakszervezet a munkáltatóval kollektív szerződést (KSZ)
akkor köthet, ha a jelöltjei a KT-választásokon (a legutóbbi választások 1998 novemberében voltak) megszerezték az érvényesen leadott
szavazatok legalább felét [Mt. 33. § (2) bek.].
2. Ha a munkáltatónál több szakszervezet rendelkezik képviselettel, azaz tisztségviselővel vagy alapszabályának megfelelő szervezettel, akkor a KSZ-t valamennyi szakszervezet együttesen kötheti meg, ha a szakszervezetek jelöltjei a KT-választásokon együttesen megszerezték az érvényesen leadott szavazatok legalább felét.
Ha ezen eset nem áll fenn, akkor a KSZ-t egyedül az a szakszervezet kötheti meg, amelynek jelöltjei egyedül is megszerezték az
érvényesen leadott szavazatok több mint 65 %-át [Mt. 33. § (3), (4)
és (5) bek.].
3. Amennyiben a munkáltatónál képviselettel rendelkező
szakszervezetek a kollektív szerződés megkötéshez szükséges
támogatottságot (például mert most alakultak) nem szerezték meg,

az Mt. 33. § (6) bekezdése alapján érvényes kollektív szerződést
akkor köthetnek, ha a kollektív szerződés tervezetét, a szavazásra
jogosult munkavállalók több mint felének részvételével rendezett
szavazáson a megjelent munkavállalók jóváhagyják. A KSZ megkötésére irányuló tárgyalásokon minden, a munkáltatónál képviselettel
rendelkező szakszervezet részt vehet támogatottságának mértékétől
függetlenül. A munkáltató a szakszervezet(ek) tárgyalás megkezdésére tett ajánlatát jogszerűen nem utasíthatja el. Időközi KTválasztásokon is megszerezhető a KSZ megkötéséhez szükséges
reprezentativitás. Erre akkor kerülhet sor, ha a KT megbízatása az
Mt. 55. §-a alapján valamilyen okból megszűnt (pl. tagjainak száma
több mint egyharmaddal csökkent).
4. Az Mt. 33. § (1) bekezdése alapján egy munkáltatónál csak egy
kollektív szerződés köthető. Az Mt. 1999. augusztus 17-től hatályos
31. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezése alapján, azoknál a munkáltatóknál, ahol szakszervezeti képviselet nincs, a KSZ-be tartozó
kérdések az üzemi (a közalkalmazotti is) tanács és a munkáltató
közötti "üzemi megállapodásban" is rendezhetők. E megállapodás
azonban hatályát veszti, ha az üzemi (közalkalmazotti) tanács megszűnik, vagy a munkáltatóra is kiterjedő hatályú KSZ kerül megkötésre. Érdekes, a munkavállalókat megillető kollektív szerződési kedvezmények biztosítását szolgáló szabályok vonatkoznak a munkáltató
személyében bekövetkező jogutódlás esetén a KSZ hatályára. (L. Mt.
40/A. §.)
5. Az Mt. 23. §-a alapján a munkáltatónál reprezentatív szakszervezet a munkavállalókat és a szakszervezetet közvetlenül érintő
munkáltatói intézkedés, mulasztás ellen a tudomásszerzést követő 5
napon belül halasztó hatályú kifogással élhet. A nem reprezentatív
szakszervezet akkor élhet kifogásolással, ha a munkáltató intézkedése
vagy mulasztása jogszabálysértő. A kifogás benyújtása után, 3 munkanapon belül, egyeztetést kell kezdeni, ennek eredménytelensége
esetén a szakszervezet 5 napon belül bírósághoz fordulhat, amely 15
napon belül soronkívüli eljárásban hoz döntést.
IV. Az önkormányzati szintű érdekegyeztetésről
Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények szűkös
pénzügyi mozgástere miatt felértékelődött az önkormányzati szintű
érdekegyeztetés szerepe. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény (Kjt.) 1996. április 27-től hatályos 4. §-a kimondja, hogy az önkormányzatok a munkaügyi kapcsolatokat és a
közalkalmazottakat érintő területi és települési jelentőségű kérdésekben, az érintett megfelelő szintű szakszervezetekkel önkormányzati
érdekegyeztető tanácsban kötelesek egyeztetni. Az érdekegyeztető
tanácsok létrehozása és működtetése, továbbá személyi, tárgyi és
anyagi feltételeik biztosítása az önkormányzatok kötelessége. Az
önkormányzatok az érintett megfelelő szintű reprezentatív szakszervezetekkel, döntésüket legalább 15 nappal megelőzően, véleményeztetni kötelesek a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer
pénzügyi fedezetéül szolgáló költségvetés és a közalkalmazottak
nagyobb csoportját érintő intézkedéseik tervezetét. E jogokat az adott
településen reprezentatív, azaz a KT-választásokon a leadott szavazatok 10 %-át elérő szakszervezetek gyakorolhatják.
dr. Németh Zoltán ügyvéd,
a PSZ Heves megyei jogsegélyszolgálat-vezetője
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Évtizedekig kell törleszteni az egyetemi diákhitelt
Rendkívüli esetben elengedik a tartozást
Harminchét éven át fizeti vissza a felsőfokú tanulmányai alatt felvett 1,2 millió forintos diákhitelét például egy középiskolai tanár.
Nyolcszázalékos átlagos éves inflációval és 2,65 százalékos reálbér-növekedéssel számolva ez idő alatt havi keresete nyolcvanezer forintról csaknem kétmillió forintra, a törlesztő részlete pedig havi 6700 forintról körülbelül 150 ezer forintra növekszik. Mindeközben
egy informatikus hét év alatt megtéríti a felvett kölcsönt.
Jövő szeptembertől a hazai felsőoktatási intézmények alapképzésében
Sokkal rövidebb idő alatt fizeti vissza a diákhitelt egy ötéves
részt vevő hallgatói havi 21 ezer forintos diákhitelt igényelhetnek. A egyetemi képzésben részt vevő informatikus. (A törlesztendő hitel
kölcsönt jövedelemarányoösszege a végzés időpontA felvett hitel összege és törlesztése
san – a mindenkori illetmény
jában az ő esetében 1 millió
A tanári
és informatikusi
hat százalékát jelentheti a
640 ezer forint lesz.)
(4 év)
képzés esetén (5 év)
részlet – előre meghatározott
A felsőoktatási tanul1.189.673
1.639.397
Felvett hitel
futamidő alapján térítik viszmányait jövő szeptemHavi jövedelem
80.826 Ft
423.446 Ft
sza. Amennyiben minden
berben kezdő számítástechHavi törlesztés
1 év
6.736 Ft
25.407 Ft
diák felvenné a hitelt, az
nikai szakember ugyanis
Havi jövedelem
7. év
153.245 Ft
753.089 Ft
negyvenmilliárd
forintjába
már kezdő diplomásként is
Havi törlesztés
7 év
12.770 Ft
38.148 Ft
kerülne az államnak.
akár négyszázezer forintot
Havi jövedelem 40 év 1.651.288 Ft
–
A jövedelemarányos viszis kereshet majd havonta.
Havi törlesztés
30 év
137.607 Ft
–
szafizetési modellből követMivel a törlesztő részlet a
Törlesztési idő
37 év
7 év
kezik, hogy a törlesztés ideje
jövedelem
nagyságához
Forrás: Oktatási Minisztérium
nem állapítható meg olyan
igazodik, neki már a végpontosan, mint egy áruvázést követő első évben 25
sárlási hitel vagy lakásépítési kölcsön esetén – mondta lapunknak Sió ezer forintot kell viszszatérítenie. A törlesztést a hetedik évben be is
László, az Oktatási Minisztérium kabinetfőnöke. A diákhitel törlesz- fejezi: ekkorra több mint 750 ezer forint havi jövedelemmel szátése során ugyanis a diplomások eltérő kezdő fizetése mellett figye- molhat, amelyből 38 ezer forintot von le az adóhatóság részletfizetéslembe kell venni a keresetek folyamatos növekedését, melyet nagy- ként.
ban befolyásol a reálbérek változása, illetve az infláció mértéke is.
A visszafizetési modell természetesen nem számolhatott a kereseti
Mivel ezek a becslések a sok bizonytalan elem miatt viszonyla- arányok változásával – például az egészségügyben, oktatásban, közgosak, ezért a minisztérium szakértői egy olyan „pesszimista” mo- tisztviselői körben tervezett kiemelt bérnövekedéssel –, valamint az
dellt készítettek, mely a futamidőre nyolcszázalékos átlagos éves infláció jelentős csökkenésével és a vártnál nagyobb reálbérinflációval és 2,65 százalékos reálbér-növekedéssel számol. A kalku- növekedéssel – szögezte le az OM kabinetfőnöke. Ilyen optimista
lációk szerint a kezdő jövedelmek a következő évben 48-95 ezer várakozásokat figyelembe véve a törlesztési idő a számoltnál lényeforint között változnak a végzősök körében.
gesen rövidebb lehet.
A számítási modell szerint egy, a tanulmányait jövőre elkezdő,
A hitelkonstrukció olyan elemeket is tartalmaz, hogy váratlan
négyéves felsőfokú képzésben részt vevő közalkalmazottnak – példá- esemény bekövetkeztekor ne kerüljön kilátástalan helyzetbe a kölul tanárnak – csaknem 1,2 millió forintot kell törleszteni az évek csön felvevője – mondta a kabinetfőnök.
során. Kezdő fizetése nyolcvanezer forint körül várható havonta, ami
Tartós munkanélküliség, hosszabb betegség, súlyos baleset esetén
azt jelenti, hogy a pályakezdés évében havi 6.736 forint törlesztési célzott kamattámogatást kap a károsult. Halasztható a törlesztés
részletet fizet majd. A példában említett tanár – változatlan visszafi- például sorkatonai szolgálat alatt, illetve gyermeknevelés idején.
zetési konstrukció mellett – 37 év alatt térítheti meg a kölcsönt. Elképzelhető olyan helyzet is, hogy az állam elengedi a hátralévő
(Számítások szerint a 30. évben már több mint másfélmillió forint tartozást: például ha a nyugdíjkorhatár eléréséig nem sikerül visszafilesz a havi jövedelme, a törlesztő részlet pedig 137 ezer forintra zetnie a kölcsönt, illetve végleges keresőképtelenségkor vagy halálmódosul.)
eset miatt.
A cikk eredetileg a Népszava 2000. december 3-i számában jelent meg. A
szerző hozzájárulásával lapunkban is közöljük.

Kirády Attila

Megnyitotta kapuit a Budapesti Kommunikációs Főiskola
A BKF Alapítvány által megalapított Budapesti Kommunikációs Főiskola a sikeres akkreditációs eljárást követően a felsőoktatási törvény 2000. évi
módosítása után jött létre. A főiskola az üzleti kommunikáció és a kommunikáció (újságírás) szakon folytat képzést a 2001/2002-es tanévtől kezdődően.
A főiskola központi épülete Budapesten, a Nagy Lajos király út 1-9. szám alatt található. Tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető, közvetlenül elérhető az Örs vezér téri metróállomásról. A frissen felújított, korszerű épületegyüttes és park, illetve az intézmény környezetét jellemző kertvárosi hangulat ideális körülményeket teremt a főiskolai oktatáshoz és tanuláshoz.
A főiskola mindkét szakon kiscsoportos oktatást folytat, a hallgatók 6-7 fős tanulókörökben sajátíthatják el választott szakmájuk fortélyait. A családias hangulatú intézményben, nappali tagozaton, évfolyamonként 126 hallgató vesz részt a képzésben, 84 fő az üzleti kommunikáció, és 42 fő a kommunikáció (újságírás) szakon. (1/3 részük állami térítéses, 2/3 részük tandíjas rendszerben.)
A főiskola 40.000 példányos szakkönyvtárában megtalálható a hazai és a nemzetközi szakirodalom minden jelentősebb hagyományos és CD-ROMkiadványa, valamint a képzés szempontjából elengedhetetlen sajtóarchívum. A főiskola modern számítástechnikai laborral és ministúdióval rendelkezik.
A Budapesti Kommunikációs Főiskolára jelentkező hallgatóknak speciális, készségfelmérő felvételi vizsgát kell tenniük. A felvételivel kapcsolatos
részletes információk a hivatalos felvételi tájékoztatóban, illetve a főiskola internet-honlapján, a www.bkf.hu címen találhatók.
A BKF szorosan együttműködik a budapesti Inforádióval, amely a főiskola hallgatói számára állandó gyakorló intézményként szolgál, és ahol a
hallgatók élesben is végezhetik szakmai tréningjeiket.
A főiskola bemutatkozó sajtókonferenciáján az intézmény vezetői és leendő oktatói adtak tájékoztatást és tartottak színvonalas előadásokat. Többek
között Hankiss Elemér „Kommunikáció egy változó világban” címmel fogalmazott meg figyelemre méltó gondolatokat. Dr. Vass László főigazgató,
Németh Erzsébet főigazgató-helyettes, Heltai Péter szakvezető pedig a főiskola koncepcióját, programját, képzési kínálatát mutatták be.
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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
(2000. XII. 9.)
Ismét fenyeget az egyenlősdi
(…) A teljes közalkalmazotti szférában a szociális
és egészségügyi ágazatban a legalacsonyabbak a
fizetések, az itt dolgozók 41,3 százalékát érinti a
minimálbér emelése. Az oktatási ágazatban „csak”
a munkavállalók 15,9 százaléka keres most 40 ezer
forintnál kevesebbet. (…) Borbáth Gábor, a
Pedagógusok Szakszervezetének főtitkára úgy
nyilatkozott, a közalkalmazotti bértábla 140 tétele
közül 42 bér lesz azonos értékű, vagyis ez annyit
jelent, egyforma fizetést fog kapni a teljesen
képzetlen takarítónő, a szakmunkás, aki a fűtésért
felel és a 15 éve a pályán lévő adminisztrátor.
Nyomasztó lesz az alacsony differenciálási lehetőség: a felsőfokú végzettségű gazdasági munkatárs
körülbelül bruttó háromezer forinttal fog többet
keresni, mint az udvarsöprögető munkás. (…)
Mindez azért van így, mert a technikai dolgozók
nem kapják meg azt a bérszorzót, amit a pedagógusok (…). A Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa legutóbbi ülésén a munkavállalói oldal ezt orvosolni szerette volna, ez 7 milliárd
forintba került volna, de a kormányzat elutasította.
Borbáth ezt szűk látókörű döntésnek tartja. Kormányzati nyilatkozatok szerint a közszférában a
minimálbér 40 ezer forintra történő emelése 25-26
milliárd forintba kerül. (…)

(2000. XII. 12.)
Pedagógusok demonstrációja
a bérekért
A múlt év végén elfogadott költségvetési törvény
6-7 százalékos inflációt prognosztizált – jelentette
ki lapunknak Árok Antal, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) titkára. A közalkalmazotti illetménytábla tételeit ennek értelmében 8,25 százalékkal növelték, 2-3 százalékos reálbéremelésre
számítva. A pénzromlás üteme azonban a vártnál
lényegesen nagyobb lett: a Magyar Nemzeti Bank
legfrissebb adatai szerint éves szinten megközelíti
a tíz százalékot. Árok Antal szerint az oktatási
ágazat alkalmazottainak nettó keresetemelkedése
így csupán 8,5 százalékos volt. Ráadásul ez minden keresetelemet, a túlmunkából származó összeget is tartalmazza, miközben a versenyszférában ez
az érték 12 százalék felett van.

MAGYAR HÍRLAP
(2000. XII. 11.)
Röpgyűléseket tervez a pedagógusszakszervezet
A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) tiltakozó
röpgyűléseket helyezett kilátásba a közoktatási
intézményekben december 18-ára a pedagógusbérek elmaradt korrekciója miatt.
A tervezett akcióról Borbáth Gábor főtitkár,
az érdekvédelmi szervezet szombati, budapesti
országos küldöttgyűlését követően nyilatkozott
(…). A szakszervezeti vezető közlése szerint a
PSZ a gyűléseken szeretné felmérni, hogy az
iskolák szükségesnek tartanak-e más akciót, helyi,
országos demonstrációt vagy esetleg figyelmeztető
sztrájkot.

A kormány elfogadhatatlanul hosszú ideig
húzta a pedagógusbérek korrekcióját. (…)
A szervezet megítélése szerint a kiigazításnak
régen meg kellett volna történnie. Ismételten
felhívta a figyelmet, hogy a szakszervezetek a
gazdasági paraméterek tervezettől eltérő alakulása
miatt legalább 5 százalékos korrekciót tartanak
indokoltnak. (…)

NÉPSZABADSÁG
(2000. XI. 17.)
Bérkorrekciót a pedagógusoknak
(…) Még nem született kormánydöntés a pedagógusbérek kompenzációjáról: az oktatási tárca 3-3,5
százalékos korrekciót javasol – áll az OM-nek az
elhangzottakra reagáló állásfoglalásában. A számítások szerint a kompenzáció forrásigénye 5,9-6
milliárd forint. A tárca a témában folyamatosan
egyeztet a PSZ-szel; legközelebb kedden találkoznak az érintettek – tudatja a közlemény.

VILÁGGAZDASÁG
(2000. XI. 17.)
Levelet írt a PSZ
a miniszterelnöknek
A pedagógusok zöme nem hiszi el, hogy 2001-ben
– a kormány számításai szerint – 6 százalékos lesz
az infláció mértéke – derült ki a Pedagógusok
Szakszervezetének (PSZ) 12 oktatási fórumból
álló rendezvénysorozatából, melynek során az
érdekképviselet közel 4 ezer pedagógussal találkozott. A PSZ azt állítja: ha a kormány az idén nem
rendezi a béreket az ágazatban, csak ígéret marad a
2001-es és 2002-es bérrendezés ügye is. A PSZ
tagjai ezért levélben fordulnak Orbán Viktor
miniszterelnökhöz, hogy a kormány még ebben az
évben emelje a pedagógusbéreket.

HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ
(2000. XII. 12.)
Nádudvaron biztos, hogy csengetnek
Érdemi döntést hozó tárgyalást
várnak
A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
(FDSZ) és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)
is közös akcióra, s annak keretében december
18-i tiltakozó röpgyűlésekre hívta a felső- és a
közoktatás
munkavállalóit,
szakszervezeti
tagjait.
(…) Ha a kormány elzárkózik az ígért korrekcióval kapcsolatos tárgyalásoktól, az elégedetlenség heteken belül sztrájkhangulathoz vezethet.
Kroppné Nagy Piroska, a hatvanöt pedagógust
foglalkoztató nádudvari általános iskola szakszervezeti titkára– aki egyike a PSZ hajdú-bihari
küldötteinek – azt válaszolta, hogy náluk „meg
fog szólalni a csengő, az biztos”. A kivitelezés
részleteit – miután szétszórtan, különböző helyeken levő épületekben folyik az oktatás, az óvodában pedig, ami szintén hozzájuk tartozik, nincs
csengő – ma beszéli meg az intézmény vezetőjével. Épp ma, szerdán kapják meg a 13. havit is.
(…)

SOMOGYI HÍRLAP
(2000. XI. 30.)
Új bértáblát akarnak
A kormány nem tartotta be béremelési ígéretét,
ezért heteken belül tiltakozó akciók várhatók a
somogyi pedagógusok részéről – hangzott el a
somogyi szakszervezet feszült légkörű titkári
ülésén.
A jövő heti országos küldöttgyűlés előtt tartott
titkári értekezleten elkeseredettségüknek adtak
hangot a somogyi pedagógusok. Alföldi Lászlóné,
a szakszervezet titkára elmondta: a tiltakozást az
váltotta ki, hogy a kormány az idei évre tett inflációkövető béremelési ígéretét nem teljesítette.
Elfogadhatatlannak tartják, hogy az általános
közalkalmazotti illetmények táblája 2001-ben csak
8,75, 2002-ben pedig 7,75 százalékkal növekedjék.
Ráadásul a minimálbér emelése – amivel egyébként egyetértenek – olyan feszültségeket indít el,
amelyeket helyi intézkedésekkel nem lehet kompenzálni. A negyvenezer forintos minimálbér azt
jelentené, hogy a szaktanárok és a pályakezdők
szinte csak ezzel megegyező juttatást kaphatnának
a jelenlegi közalkalmazotti bértábla alapján.
Alföldi Lászlóné hangsúlyozta: a szakszervezet követeli, hogy a 2000. évi inflációs veszteséget
4-5 százalékos bértábla-korrekcióval vagy a 14.
havi bérrel ellensúlyozzák. Emellett kezdeményezik a minimálbér végzettség szerinti differenciálását, illetve a közoktatás nem pedagógusalkalmazottainál alkalmazott szakmai szorzók
differenciált emelését.
A megyei titkár hozzátette: a somogyi küldöttség
előterjeszti megoldási javaslatait a szombati
országos küldöttgyűlésen, s ha azok a kormány
részéről süket fülekre találnak, akkor tiltakozó demonstrációt szerveznek a somogyi pedagógusok.

ZALAI HÍRLAP
(2000. XII. 5.)
A 40 ezer a technikaiaknál éleződik ki
A kormány a napokban döntött arról, hogy a
minimálbér összege jövő évtől 40 ezer forintra
emelkedik. Az elmúlt héten annak néztünk utána,
hogy mindez az egészségügyi dolgozók körében
milyen bérfeszültséget okoz. Most pedig az iránt
érdeklődtünk, vajon az ugyancsak „örök” bérharcban lévő pedagógusoknál miként érezteti hatását
ezen intézkedés. (…)
Egy friss diplomás, alsó tagozatos tanár kezdő
besorolási illetménye 39.600 forint lesz januártól,
ez kerekedik negyvenezerre. (…)
Ugyanis annak a tanárnak, aki három éve a
pályán van, negyvenkettőezer forint lesz a bére –
érzékeltette az elmondottakat Takácsné Barna
Éva, a zalaegerszegi pedagógus-szakszervezet
titkára. De további feszültségi tényezőként említette a technikai dolgozók problémáját. Nem mindegy ugyanis, hogy nyolc általános iskolával, 30
éves munkaviszonnyal rendelkező dolgozó jelenlegi 31 ezer 600 forintos bérét felemelik negyvenezerre, és ugyanígy a hasonló végzettségű, 23 ezer
forintot kereső kezdőit is. (…) De hasonlóan a
középfokú végzettségűeknél is, tehát a gyermekfelügyelőknél, pedagógiai asszisztenseknél, iskolatitkároknál szintén eltűnnek a kezdést s a többéves
munkaviszonyt jelentő bérhatárok. (…)
Összeállította: Juhász Olga sajtómenedzser
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Akik a Pedagógusok Lapja régebbi évfolyamait – akár nosztalgiából – fellapozzák, emlékező örömmel látják elsárgult lapjain, illusztrációk kíséretében, a hosszabb-rövidebb tudósításokat szakszervezetünk egyik hagyományos, évtizedekre visszanyúló kulturális tevékenységéről, a pedagógus-művésztelepek működtetéséről. Országos viszonylatban és élettartamát
nézvést, a makói nyári műhely volt a legjelentősebb, amely – városi fenntartásban – ma is
tovább él. E néhány emlékeztető sor egy miskolci pedagógustárlat elé kívánkozik, melyet a
nyugdíjas- és ifjúsági tagozat rendezett. A változatos, számos alkotást felsorakoztató képzőművészeti bemutatót november 20-án Kobold Tamás alpolgármester nyitotta meg a Kossuth utca 11. szám alatti kiállítóteremben.
A múlt hó végéig tartó seregszemlén az ismert jeles, immár nyugdíjas alkotók, így Domonkos Ilona, Keller Lívia, Korhos Jenő és Zsignár István műveivel együtt a tehetséges
fiatalok: Balla Angéla, Dienes Csilla, Halmai László, Kiss Gabriella, Madarasi József,
Szerencsi Katalin és Szurmin Gertrúd alkotásaiban is gyönyörködhettek a látogatók. Az
emlékezetes művészeti eseményt a helyi sajtó is méltatta.

 Időszerű kiállítás. A Magyar Nemzeti
Múzeum – elsősorban értékes adományoknak köszönhetően – jelentős műtárgyakkal
gyarapodott a most búcsúzó esztendőben.
Ezeket kiállításon mutatja be, amely 2001
márciusáig látogatható.

Ifjú tollnokok vetélkedője
Rendhagyó feladatra vállalkozott az Info Rádió, az ország egyetlen huszonnégy órás hírrádiója. Pályázatot írt ki a budapesti iskolák számára azzal a szándékkal, hogy a jövő tehetséges újságírói megismerkedhessenek a szakma alapvetéseivel. A figyelemfelkeltő kezdeményezés döntőjére Mikulás napján, a Csodák Palotájában került sor.
A műfaji megkötöttséget nem tartalmazó kiírás az elsődíjasnak 1 millió forint értékű
nyereményt hirdetett, melyet az induló hat iskola közül a XIV. kerületi Dr. Mező Imre
Általános Iskola csapata nyert el. A többi iskola egyformán a második helyezésről szóló
oklevél boldog birtokosa lehetett. Reméljük, hogy a jövőben az egész országra kiterjesztik e
pályázási lehetőséget.

A decemberi Mentor
igazi ünnepi szám, ám ebben is rendre szó esik mindennapi gondjainkról. A múltat, a jelent
és a jövőt egyaránt megidézi a budapesti piarista gimnáziumról megjelent interjú; nemzetközi oktatási ismereteinket tágítja az Internationale de l’Education című folyóirat decemberi
számának bemutatása; ismét elevenbe vágnak a bérezésünkről, az átmeneti otthonok gondozottjairól, valamint a drogosokról írt cikkek.
Ennyit étvágygerjesztőként a többi hosszabb-rövidebb íráshoz, melyek tovább fokozzák
a folyóirat népszerűségét, az izgalmas tankönyvkritikai melléklettel, a Támponttal együtt.
(A szerkesztőség címe: 1068 Bp., Városligeti fasor 10. Tel./fax: 352-7108.)
Olvasóink nevében sikeres új esztendőt kívánunk testvérlapunknak és szerkesztő-,
írógárdájának.

 Az utazók figyelmébe. A Magyar Művelődési Intézet immár negyedik alkalommal
rendez Utazás a világ körül címmel országos fotókiállítást. Bárki elküldheti a vizuális
élményeit megörökítő felvételeit december
30-ig. A pályázati feltételekről a Magyar
Művelődési Intézettől (1011 Bp., Corvin tér
8., telefon hétfőtől szerdáig, reggel 7-től 15
óráig: 201-3766) lehet érdeklődni.
 Látványos kiadvány. A Veszprog Kft.
[Veszprém, Kupa u. 14., fax: (88) 413-241]
gondozásában megjelent Magyarország
nemzeti parkjai I. című multimédia CDROM kiadvány az aggteleki, a bükki, a fertő-hansági, a hortobágyi és a kiskunsági
nemzeti parkokat szemlélteti. Oktató és játékos részletek egyaránt megtalálhatók benne. A gazdag kép-, hanganyag és egyéb
multimédiás technológiák segítségével
olyan ismereteket nyújt, amelyek sem a kirándulásokon, sem a tankönyvekben nem
mutathatók be! A tanároknak különösen
hasznos, hisz segíti őket a tanórák változatos és érdekes megtartásában. Az Oktatási
Minisztérium e kiadványt oktatási segédkönyvként ajánlja az iskolák számára.
 Szünidei ajánlat. A budapesti Zugligeti
Szabadidő Központ december 30-án a Zugligeti Kempingben (XII. Zugligeti út 101.)
evéssel, ivással, kirándulással egybekötött
népihagyomány-bemutatót (decemberi népszokások) tart, melyre szívesen várja a családokat. Bővebb felvilágosítás a 2000-8346
telefonszámon kérhető.

OLVASD ÉS ADD TOVÁBB!
A Pedagógusok Lapja szakszervezetünk tisztségviselőinek, tagjainak egyik legfontosabb információforrása. Minden PSZalapszervezethez (intézményhez) egy-egy példányban juttatjuk el, településenként egy címre postázva. Föltétlenül szükséges, hogy
lapunkat minden helyi intézményben késlekedés nélkül megkapja a PSZ-alapszervezet titkára. Az ő felelőssége pedig abban rejlik,
hogy egyrészt maga gondosan elolvassa és számonként gyűjtse a lapot, másrészt igyekezzék azt minél több kollégával megismertetni. Tehát szinte mozgalmi parancsként szól mindegyiküknek: "Olvasd és add tovább, illetve hívd fel a figyelmet rá! A fontosabbnak, érdekesnek ítélt anyagokat másold le, és helyezd el a tanári hirdetőtábláján."
Természetesen a Pedagógusok Lapjához előfizetéssel is hozzá lehet jutni. Ebben az esetben közvetlenül az előfizető címére postázzuk.
Az évi előfizetési ár a 2001. évre is változatlanul 3.000 forint, amelyet egy összegben kérünk. Az intézmények banki átutalással
(számlaszám: 11707024-20100456) fizethetnek elő, az egyéni érdeklődőknek pedig - megrendelő levelük alapján - csekket postázunk. Csak a befizetés megérkeztét követően, utólag tudunk számlát küldeni.
Továbbra is szívesen fogadjuk a hirdetéseket a következő fizetési feltételekkel: egész oldalas hirdetés (A/4-es formában, feketefehérben) 80.000 forint, fél oldalas 40.000, negyed oldalas 20.000 forint. Az apróhirdetés közlési ára: szavanként 40 forint. Minden egyes díjtételt 25 százalékos áfa terhel.

Az Országos Küldöttgyűlés határozata
a Pedagógusok Szakszervezete
2001. évi fő feladatairól
A PSZ Országos Küldöttgyűlése elfogadja az országos vezetőség beszámolóját a 2000. február 26-i küldöttgyűlés óta
eltelt időszak tevékenységéről. A PSZ XVI. Kongresszusán jóváhagyott középtávú program ma is érvényes célkitűzései
közül – figyelembe véve a kongresszus óta eltelt időszak változásait, a közoktatás jelenlegi helyzetét – a 2001. évre a
következő teendőket emeli ki.
1. A PSZ az oktatási ágazat kereseteinek emelését célzó 2001. évi intézkedéseket csak a felzárkóztatás első, de nem
elégséges lépésének tekinti. Ezek javítanak ugyan a pedagógusok, az alkalmazottak helyzetén, de nem emelik ágazatunkat a stratégiai jellegének megfelelő, méltó helyére. Ráadásul tényleges hatását is jelentősen csökkentheti a
tervezettnél magasabb infláció. Ezért a PSZ követeli, hogy a 2000. évi inflációs veszteséget 4-5 %-os bértáblakorrekcióval ellensúlyozzák. E problémakör kezelésére 2001. és 2002. évre folyamatos kiegészítő automatizmust igényelünk.
2. A PSZ álláspontja szerint hazánk EU-csatlakozásának nélkülözhetetlen feltétele a bérek eddiginél nagyobb ütemű
felzárkóztatása, amit a gazdaság teljesítőképessége lehetővé is tesz. A minimálbér 40 ezer (2002-ben 50 ezer) forintra való felemelése jelentős lépés ezen az úton, ám ha ezt nem követi a bérrendszerrel való összehangolása, a
közszférában súlyos, munkaerőgondokat is eredményező feszültségek keletkeznek. Mindez tarthatatlan aránytalanságot okoz, amely viszonylagosan leértékeli a felkészültséget, a tudást, a teljesítményt. Ennek megszüntetésére a
PSZ kezdeményezi a minimálbér végzettség szerinti differenciálását, illetve a közoktatás nem pedagógus alkalmazottainál alkalmazott szakmai szorzók differenciált emelését.
3. A PSZ szükségesnek tartja a közalkalmazotti bérrendszer reformját, az ágazati sajátosságokhoz való igazítását. Ennek munkálatait 2001-ben el kell kezdeni. A háromelemű bérrendszert tovább kell fejleszteni a bértáblának a
minimálbérhez való arányosításával (A1), a differenciált szakmai szorzókkal, a helyi döntés alapján felhasználható minőségi elem növelésével és a 14. havi keresetelem bevezetésével. Újra kell gondolni és áttekinthetőbbé kell tenni a bérfinanszírozás rendszerét is.
4. Miközben a közoktatás államháztartási pozíciói folyamatosan javulnak, tényleges finanszírozása változatlanul alacsony szinten, a működőképesség határán stagnál. A kettős finanszírozás ellentmondásai, az önkormányzati források csökkenése miatt ugyanis az intézményfenntartó önkormányzatok a központi normatívák emelésének mértékében kivonják saját forrásaikat. Másrészt az állami jövedelemkoncentráció szélsőségesen alacsony arányra való
csökkentése (2002-re a hazai GDP-nek csupán 37,9 %-a kerül az államháztartásba, miközben az EU-átlag 46 %) azt
eredményezi, hogy az oktatási kiadások GDP-hez viszonyított hányada folyamatosan csökken. (A 6 %-os EUelvárással szemben 2002-ben 4,4 %.) Az egyre eredményesebb gazdasággal rendelkező Magyarország tehát az oktatásra relatíve egyre kevesebbet fordít. A PSZ ezért kezdeményezi az oktatásfinanszírozás felülvizsgálatát,
szükséges korrekcióját, illetve folytatja az ezt előkészítő szakmai vitákat. Az államháztartás reformja ugyan
megállt, ám a megvalósítást elősegítő, kezdeményező tevékenységet ennek ellenére folytatni kell.
5. A Pedagógusok Szakszervezetének változatlan feladata a nyugdíjasok megélhetési biztonságáért, az igazságosabb,
a degresszivitás gyakorlatát megszüntető, a differenciált nyugdíjkorhatár lehetőségét is tartalmazó nyugdíjrendszer
kialakításáért folytatott küzdelem. Ennek sikeréért más nyugdíjas-szervezetekkel is összefogva harcol, és
kezdezményező szerepet vállal a szakmai munkálatokban. A PSZ szükségesnek tartja a nyugdíjreform folytatását, a háromelemű nyugdíjrendszer eredeti (1997. évi) elképzelések szerinti megvalósítását.
6. A Pedagógusok Szakszervezete továbbra is kiemelt feladatának tekinti a tagszervezést, az utánpótlásnevelést. Valamennyi PSZ-szervezetnek, tisztségviselőnek a mindennapi érdekvédelmi tevékenysége mellett – az
adott térség sajátosságainak figyelembevételével –, tudatosan és rendszeresen kell ezekkel a feladatokkal is foglalkozni, felhasználva információs rendszerünk minden lehetőségét (Pedagógusok Lapja, internet, aktuális tájékoztatók, területi és helyi lehetőségek stb.), valamint a PSZ által nyújtott vagy kezdeményezett szolgáltatások igénybevételét. Meg kell szólítanunk a pályakezdőket, a pedagóguspályára készülő főiskolásokat, egyetemistákat, és segítenünk kell őket a szervezett érdekvédelem megismerésében. Kezdeményezni és támogatni kell a szakszervezeti közösségeket cselekvővé formáló, építő rendezvényeket, együttléteket.

Budapest, 2000. december 9.
PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE
Országos Küldöttgyűlése

Kedves Olvasóink!
A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Népszava közötti együttműködés egyik örvendetes
eredményeként közöljük a nagymúltú napilapnak – az előző oldalon olvasható –
kedvezményes előfizetési akcióját a pedagógusok, a nevelési-oktatási intézmények és a PSZszervezetek számára. Reményeink szerint e jelentős előfizetési kedvezmény is elősegíti azt,
hogy egyre több pedagógus, PSZ-tag rendszeres olvasója lesz az újságnak. Úgy véljük, hogy a
Népszava nemcsak a szakszervezeti múltja, hanem a jelenlegi teljesítménye, objektivitása
miatt is jogosan tart igényt a pedagógustársadalom érdeklődésére. Figyelemre méltó tény,
hogy ez az egyetlen olyan országos napilap, amelyik nem multinacionális sajtóbirodalom
kezében van, hanem maguknak az újságíróknak a tulajdonában. (Egy évvel ezelőtt kilépett a
VICO-birodalomból.) Írásaiban, mellékleteiben rendszeresen és érdekkeltően szól az oktatásnevelés időszerű kérdéseiről, a pedagógusok anyagi és társadalmi helyzetéről, a PSZ
munkájáról. A tanároknak és diákoknak egyaránt segít magas színvonalú felsőoktatási
előkészítőjével, mely a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium pedagógusainak
közreműködésével jelenik meg. (Hadd jegyezzük meg: ebben az európai hírű intézményben
nagyon eredményesen tevékenykedő PSZ-szervezet működik.)
Kérünk benneteket, hogy hívjátok fel kollégáitok figyelmét az előfizetési akcióra,
ezzel is elősegítve naprakész tájékozottságukat.
Pedagógusok Szakszervezete
Országos Iroda

A NÉPSZAVA és a PSZ a pedagógusokért
Intézményi és pedagógus-előfizetői csomag 2001
Tisztelt Pedagógusok! Tisztelt Intézményvezetők!
A Népszava
a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) kezdeményezésére a 2001. évre a
pedagógusoknak, a nevelési-oktatási intézményeknek és a PSZ-szervezeteknek külön
kedvezményes előfizetési csomagot készített.

NÉPSZAVA
Előfizetési díj 2001 évre
¼ évre
4494

½ évre
8988

1 évre
17976

NÉPSZAVA kedvezményes előfizetési díj az Önök részére :

NÉPSZAVA a Pedagógusokért 2001
¼ évre
½ évre
4494
7490

1 évre
14980

Az előfizetésük regisztrálásához az alábbi adatokra van szükségünk:

Pedagógusokért 2001 - Regisztrációs lap
A kiadó a kedvezményes előfizetést igénybe vevők előfizetésének megszervezése céljából kéri ezen adatokat.
Az adatok megadása önkéntes.

Név
Irányítószám
Város
Utca
Házszám
Telefonszám
E mail
Pedagógusigazolvány száma
(intézményi előfizetés esetén a pecsét)
Előfizetés időszaka
Hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez a Népszava-előfizetésem érdekében:

………………………………………
Csekk kizárólag a regisztrációs lap visszaküldésével faxon, postán, e-mailen vagy interneten
keresztül igényelhető . Kérdéseiket a 06-80-200-502, 477-9000/130 telefonszámokon tehetik fel,
további megkeresésüket a szaboe@nepszava.hu, valamint a mediatrade@mail.hu és az
alábbi postacímre várjuk.

Postacím: NSZ 1999 Rt. 1430 Budapest, Pf. 4. / Faxszám: 477-9020

