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MINIMÁLBÉR = 40 EZER FORINT 
 
A kormány és a SZEF közötti tárgyalások márciusi fordulójában választ vártunk javasla ta-

inkra, amelyeket februárban adtunk át a kormánynak.  

 A javaslat lényege: a közszféra rendkívül elmaradott béreinek felzárkóztatását olyan 

módon képzeljük, hogy az éves bérfejlesztés bázisát a tervezett infláció fölött a GDP -

növekedés 50 százalékának mértéke adná, amely kiegészül az adó- és járulékrendszer hatá-

sait korrigáló tényezővel. Ezt egészítené ki a mindenkire vonatkozó felzárkóztatás, e fölött 

látnánk elfogadhatónak egy differenciált fejlesztési mértéket. 

 A márciusi tárgyalás előestéjén köszöntött be a minimálbér-emelés új ígérete, amely 

átrendezni látszik a belső bérviszonyokat. Írásban még nem kaptuk meg sem a részletes, 

sem az alapelveket rögzítő anyagot. Így csak az újságok és a telekommunikáció közlemé-

nyei alapján tudjuk megfogalmazni kérdéseinket, javaslatainkat. 

 Az elmúlt hetek sajtójában kulcshírré vált az először a pénzügyminiszter részéről fö l-

röppentett gondolat - legyen a minimálbér negyvenezer forint -. A híreket kommentárok 

követték, megszólaltak a munkaadók szervezetei, a munkavállalók képviselői. A hír egy 

időben úgy módosult, hogy nem a minimálbér, hanem csak a közszférában a garantált bér 

legkisebb összege lenne ennyi. Majd újra megerősítették a kormány részéről, hogy az álta-

lános minimálbér összegének emelésére gondol a kormány. Ismételten megerősítették, hogy 

ennek a gazdasági teljesítőképesség alapján van realitása. Lehet-e egy ilyen hírnek nem 

örülni? Szerintünk nem lehet. Feltétlenül örülni kell, hiszen végre a kormány is belátta, nem 

szakadhat el végletesen a megélhetési minimum és a minimális bér értéke. 

 A szakszervezetek, köztük a Pedagógusok Szakszervezete is sokadszor mondta el véle-

ményét az elfogadhatatlanul alacsony keresetekről, az adminisztratív és technikai dolgozók 

tarthatatlan helyzetéről. Ezek szerint mégsem érveltünk hiába. Lehet, hogy segítettek ne-

künk az unió területéről is. Hiszen ott is sokszor elmondtuk, hogy milyen nehéz a kormányt 

a magasabb minimálbér elfogadására rábírni. Az utolsó minimálbéralku esetén is csak újabb 

fordulóban fogadta el a kormány a 25.500 forintos értéket. Most pedig - felülvizsgálva 

minden eddigi álláspontot - a kormány maga kíván emelni a minimális béren. Ez feltétlenül 

pozitív lépés. Biztosnak kell lennünk abban, hogy ennek a közszféra bérezésére gyakorolt 

hatását is kiszámolta a kormány. Nyilván olyan lépéseket tervez, amelyek elkerülhetetlenek 

egy ilyen mértékű minimális bér emelése esetén, hogy a szakmai felelősség különböző mér-

tékét kifejező bérarányok beállítása is megtörténjen. A számítások elvégzése minden b i-

zonnyal azzal az eredménnyel zárul, hogy azonnal elkezdik a szükséges források meghatá-

rozását, hogy a közszféra egészében méltánytalanul alacsony béreket is jelentősen föleme-

lik, és a magasabb képzettséget igénylő munkakörökben is arányos szakmai minimumtétele-

ket meghatározzák. A kormány számára is nyilvánvaló, hogy nem lehet azonos a frissen 

munkábaálló és a közszolgálatban megőszült "A" kategóriába sorolt összes közalkalmazott 

bére. Az is világos minden felelős kormányzati tényező számára, hogy a kezdő orvos és az 

udvartakarító nem kereshet ugyanannyit. A magasabb képzettséget igénylő és vele arányos 

felelősséggel járó munkakörök béreit tehát éppen úgy rendezni kell a meghirdetett társa-

dalmi igazságosság érdekében, mint a legkisebb bért. 

 Feltétlenül szükséges ugyanakkor, hogy a fedezetet a közszféra minden munkavállalója 

számára a megnövelt munkabérek és járulékok növekményeiből, illetve a gazdasági teljes í-

tőképesség növekedéséből központilag biztosítani kell. A kormány biztosan pontosan tudja, 

hogy mennyi bevételi többletet vár a gazdaság kifehérítése érdekében is tervezett lépéséből. 

Mi csak azt tudjuk, hogy intézményeink fenntartóinak zsebében nincsenek ilyen többletfo r-

rások. Ezért a szükséges összes béremelés fedezetét biztosítani kell. Nyilván a kormány 

ezekkel a szükséges és nélkülözhetetlen lépésekkel együtt gondolta végig a minimális bér-

emelés javaslatát, és a 2001. évi költségvetés összeállításánál ezeknek a forrásoknak jelent-

kezniük kell. Ez az a felelős magatartás, amely egy ilyen rendkívül fontos javaslat hitelét 

megalapozza. 

 Várjuk tehát a kormány álláspontját, hogy minél hamarabb tárgyalni és megállapodni 

tudjunk.  

Borbáth Gábor főtitkár 
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In memoriam 

HEGEDŰS DEZSŐ 

 
Hetvennyolc esztendős korában, másfél évig tartó súlyos be-

tegség után elhunyt Hegedűs Dezső gimnáziumi igazgató, 

Ibrány város díszpolgára. 

 Felejthetetlen emlékek egész sora köt hozzá. Személye-

sen még nem találkoztunk, de édesapjától - akivel együtt 

vártuk a fogolyvonatokat a negyvenes évek végén - tudtam, 

hogy hosszú fogságban van a fia, és milyen jó futballista. 

 Ötvenéves ismeretségünk, barátságunk, szomorú és ve-

gyes napok egyvelege. Elragadó barát volt, kitűnő társasági 

ember s a hihetetlenül széles ismereteknek a tudója. Példa-

képem. Személyes tragédiáit hihetetlen belenyugvással, türe-

lemmel élte meg. Csak akkor láttuk türelmetlennek, ha má-

sokért szólt, ha másokról volt szó. Ezt tette, ha a legnagyobb 

járás szakszervezeti titkáraként a pedagógusokért vagy a rá-

bízott gyerekek felvételéért, továbbtanulásáért csatázott. A 

kiemelkedő iskolai és mozgalmi tevékenysége mellett elő-

adásokat tartott, tanulmányokat, cikkeket és könyveket írt, 

szinte az egész világgal levelezett. Tartalmas élete, igaz em-

bersége, hite a magyarságért, az ifjúság jövője iránt érzett fe-

lelőssége, közéletisége, örök emlékként él mindannyiunk 

emlékezetében és szívében. 

 Nem volt sem háza, sem vagyona, mégis gazdagabb volt 

mindannyiunknál, mert emberségéből mindig jutott 

mindannyiunknak. Amikor halála előtt újból meglátogattam, 

éreztem, mennyire kegyetlen volt hozzá a sors. Jobb oldala 

béna volt, csak a roncsolt szavak hagyták el a mindig beszé-

des ajkát, de a szeme beszélt, akart még élni, a betegségét 

legyőzni. 

 Amikor a félve várt hír megérkezett, rádöbbentünk arra, 

hogy akkor, abban a percben a lét és a mű, egységben, a ha-

lálban rendeződött. 

Oláh Gábor, 

a PSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

szervezetének nyugdíjas titkára 

 
In memoriam 

PARÁDI MIHÁLYNÉ 

 
Hatvanöt éves korában elhunyt Parádi Mihályné, közpon-

tunk nyugdíjas technikai munkatársa. Utolsó útjára, az isa-

szegi temetőben, április 18-án - a gyászolók sorában - elkí-

sérte szakszervezetünk küldöttsége is, élén Borbáth Gábor 

főtitkárral. 

 Marika - ahogy mindenki szólította székházunkban - év-

tizedeket töltött a szakszervezeti mozgalom szolgálatában, s 

még nyugdíjazása után is vállalta a munkát. Ő volt az, aki 

postánkat gondozta, s ha kellett - de mennyiszer! - a sokszo-

rosítás, akkor még sok bajlódással járó teendőjét is ellátta. 

Bármilyen feladata volt is, azt csöndes, fegyelmezett pontos-

sággal végezte, s egyéniségének természetes ráadásaként: 

sugárzó derűvel. És ez a hangját, beszédét átható mosolygás 

az, amit elhunyta sem tud kitörölni emlékezetünkből. 

 
Badacsonyi panzió és turistaszálló várja a Balaton barátait húsvéttól 

októberig. 27+10 férőhely 800,- Ft1.800,- Ft/főtől. 

Részletes információ: Dittrich Dóra 

Tel: 06/87/431-293; Fax: 06/87/471-597. (x) 

Üdülés Hévízen 

 
A PSZ Veszprém Megyei Szervezetének hévízi üdülője szívesen 

fogadja a nem Veszprém megyei kollégákat is. A pihenni és gyógyul-

ni vágyókat 2 ágyas szobákban tudják elhelyezni. 

Térítési díjak (önellátással): elő-, utószezonban (III. 22. - VI. 20-ig és 

IX. 27. - 2001. I. 2-ig) 1.300,- Ft/fő/éjszaka; főszezonban (VI. 21. - 

IX. 25-ig) 1.500,- Ft/fő/éjszaka; manzárd 1.100,- Ft/fő/éjszaka. 

Idegenforgalmi adó: 200,- Ft/fő/éjszaka (18 éves kortól 70 éves 

korig). 

 Részletes információt nyújt Vadas Gyuláné; Pedagógusok 

Szakszervezete Veszprém Megyei Képviselete; 8200 Veszprém, 

Budapesti út 8. T.: 88/428-455. 

 
Üdülés Kiskörén 

 
A PSZ Heves Megyei Bizottsága kedvezményes üdülési lehetőséget 

kínál Kiskörén augusztus első felében (VII. 31. - VIII. 6-ig, illetve 

VIII. 7. - 13-ig) egyhetes turnusokban. Az üdülés díja - étkezés nél-

kül - szakszervezeti tagoknak és családjuknak személyenként és 

turnusonként 4.000,- Ft, másoknak 6.000,- Ft. A szobák 3-4 ágyasak, 

pótágyak kedvezményesen igényelhetők. 

 További információk: PSZ Heves Megyei Bizottsága 36/312-

352 telefonszámon (Fehér Józsefné, dr. Németh Zoltán). 
 

 

HIRDETÉS 
 

Magas kereseti lehetőség. Asztmás, croupos betegeknek fokozottan 

ajánlott, az immunrendszert erősítő gyógyászati segédeszköz speciális 

értékesítéséhez keresünk csoportvezetőket az ország egész területéről. 

Bővebb tájékoztatás a 06-20-338-9579 (mobil) vagy a 06-1-291-2859 

telefonszámon. 

 

A Rolling-Ton Bt. vállalja iskolai célra fejlesztett hangosító beren-

dezés szállítását, telepítését, programozható dallamcsengető órával, 

riasztó funkcióval, iskolarádió lehetőséggel. Vállaljuk régi hang- és 

videóberendezések, nyelvi laboratóriumok, nagyothallók oktató 

berendezésének javítását, karbantartását, valamint kül- és beltéri 

rendezvények eseti hangosítását. Tel/fax: 344-6694, 06/20/9218-041. 
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Tájékoztató a szakszervezeti élet eseményeiről 

 
1. A PSZ Országos Vezetősége 2000. május 8-i ülésén több 

fontos, időszerű kérdéssel foglalkozott, s ezúttal a döntések sem 

maradtak el. A testület kialakította álláspontját a minimálbér 

felemeléséről. (Lásd lapunk hátsó borítóján.) A vita során meg-

állapítást nyert, hogy a pénzügyminiszter 40 ezer forintos min i-

málbérjavaslata a korábbi szakszervezeti követelésekkel és az 

európai uniós ajánlással is összhangban van, hiszen a legkisebb 

munkabér összegének is biztosítani kell a munkavállalók tisztes 

megélhetését. Ugyanakkor a magyarországi bérek felzárkóztatását 

nem lehet csak a minimálbér emelésére szűkíteni. Ezzel párhu-

zamosan szükség van az illetményrendszer egészének igazítására. 

A PSZ és a SZEF a többi szakszervezettel együtt kezdeményezi, 

hogy e kérdéskört a munkavállalók, a munkaadók és a kormány 

képviselői az Országos Munkaügyi Tanácsban, komplex módon 

vitassák meg. Azaz a 2001. évi költségvetési, adó-, járulék- és 

gazdaságpolitikai elképzelésekkel, a nemzetgazdaság keresetnö-

vekedésének, a közszféra illetményrendszerének átfogó össze-

függéseivel, foglalkoztatáspolitikai következményeivel együtt 

tárgyalják meg. Az OV állásfoglalást fogadott el a kerettanterv 

bevezetésével kapcsolatban. Ez utóbbi témakörről s a vitáról 

lapunk 7-8. oldalán adunk tájékoztatást, az állásfoglalást pedig 

hátsó borítónkon közöljük. 

 Az országos vezetőség elfogadta a PSZ éves feladattervét 

(2000. április - 2001. március). A dokumentum a PSZ XVI. 

kongresszusán jóváhagyott program és a legutóbbi küldöttgyűlés 

által kijelölt fő feladatok figyelembevételével foglalja össze az 

országos feladatokat, és megjelöli a PSZ területi, helyi szerveze-

teinek fő tennivalóit is. Az érvényes feladattervet a PSZ kong-

resszusi kül-döttei, területi és tagozati vezetői teljes terjedelmé-

ben megkapják. 

 Az OV alapos tájékozódás és vita után elfogadta a PSZ 2000. 

évi központi költségvetését is. A kongresszus, illetve az országos 

küldöttgyűlés döntése alapján jelenleg a PSZ-tagdíjak (a szakmai 

szorzóval képzett bruttó alapilletmény 1%-a) negyed része kerül 

az országos iroda számláira. Húsz százalék az országos működés 

költségeit fedezi, 5% pedig vagyonalapot képez. A tagdíjak 75%-

át a PSZ területi és helyi szervezetei használják fel az érintett 

testületek által helybenhagyott költségvetés alapján. A központi 

költségvetésről az országos küldöttek részletes tájékoztatást 

kapnak. 

 A testület végül jóváhagyta az Eötvös József emlékplakett 

kitüntetés adományozására vonatkozó javaslatot szakszervezeti 

kollektívák, intézmények számára. Lapunk következő számában 

részletes ismertetést adunk az új elismerési formáról, a felter-

jesztés lehetőségeiről. 

 

 2. A PSZ Titkársága április 27-én az Észak-Alföld regioná-

lis központjában, Debrecenben találkozott Hajdú-Bihar megye és 

Debrecen körzet PSZ-vezetőivel, operatív testületeivel. A mun-

kaértekezlet annak a tudatos országjárásnak a része, amelynek 

során terítékre kerülnek az adott térség érdekvédelmi kérdései, 

szakszervezeti-működési feltételei, problémái. A találkozóknak 

egyik alapvető célja, hogy hatékonyabb és racionálisabb szak-

szervezeti tevékenység, együttműködés jöjjön létre a régió PSZ-

szervezetei között. Természetesen mindez csak akkor következik 

be, ha a munkaértekezlet folytatásaként mindennapossá válik az 

együttműködésre való törekvés, amelyek konkrét lépésekben is 

megnyilvánulnak. A titkárság ezt reméli és várja a korábbi szé-

kesfehérvári és a legutóbbi debreceni tanácskozás résztvevőitől. 

 

 3. A SZEF és a kormány képviselőinek tárgyalásai a köz-

szférában dolgozók bér-, kereseti és szociális helyzetének javítá-

sát szolgáló középtávú megállapodás előkészítésére április 6-án 

folytatódtak. A Szakszervezetek Együttműködési Fórumát dr. 

Szabó Endre elnök, Borbáth Gábor alelnök (a PSZ főtitkára), 

Smrcz Ervin alelnök (EDDSZ) és Fehér József ügyvivő (Köz-

szolgálati Szövetség) képviselte. A kormány oldaláról Stumpf 

István  kancelláriaminiszter, Fónagy János, a Miniszterelnöki 

Hivatal politikai államtitkára, Varga Mihály, a Pénzügyminiszté-

rium politikai államtitkára, Őry Csaba, a Szociális és Családügyi 

Minisztérium politikai államtitkára és Herczog László, a Gazda-

sági Minisztérium helyettes államtitkára vett részt a megbeszélé-

sen. 

 A kormány képviselői tájékoztatást adtak a köztisztviselői 

törvény  módosításának  szándékáról,  a  kormányzat  által  el-

képzelt  prioritásokról,  és  összegezték  a  szakértői  bizottsá-

gokban  folyó  munkát.  Megerősítették  azt  a  szándékot,  hogy  

idei  gazdasági  folyamatok  (infláció)  tükrében  a  kormány  

meg  fogja  vizsgálni  a  második  félévi  korrekciós  bérpolitikai  

intézkedés lehetőségét. A költségvetési szférában meglévő je-

lentős jövedelmi, kereseti elmaradás korrigálására készek több-

éves bérfelzárkóztatási programot kidolgozni - hangsúlyozta a 

kancelláriaminiszter. A SZEF képviselői szerint a tárgyalások 

dinamikusabb  folytatására  van  szükség,  konkrét  kérdések  

megbeszélésére, megoldások megtalálására és nem általános 

szándéknyilatkozatokra. Szükségesnek tartották a közszféra bér-, 

kereseti és létszámadatainak nemcsak globális, hanem részletekbe 

menő elemzését, az egyes foglalkozási csoportok helyzetének 

konkrét vizsgálatát. Az a kormányálláspont, amely szerint a bér-

emelés mértéke az infláció plusz a GDP-növekmény 50 száza-

léka, csak alaphelyzetként fogadható el a SZEF számára, ám a 

közszférában, azon belül is a lemaradt területeken ez nem értel-

mezhető felzárkóztató lépésként. A köztisztviselőkön túl a SZEF 

igényt tart a közszolgálat más területein való presztízsnövelő 

beavatkozásra, felzárkóztatásra. Szükség van komplex életpálya-

programok kidolgozására a közalkalmazottak nagyobb csoportjai 

részvételével, nemcsak a köztisztviselőknél. 

 A tárgyalások a szakértői bizottságok üléseit követően a 

közeljövőben folytatódnak. Remélhetőleg valóban már konkré-

tabb javaslatokról, kézzelfogható ügyekről és a közeli megoldá-

sokról szólnak! 

 

 4. A tagozati munka is igen élénk volt az elmúlt hetekben. 

Néhány példa erre! 
 

 A Szakoktatási Tagozat Intézmények Tanácsa ülését április 

26-án tartotta, amelyen Borbáth Gábor főtitkár adott tájékoztatót 

az országos érdekegyeztetés aktuális kérdéseiről, majd az intéző-

bizottság tagjai számoltak be területük önkormányzatainak a 

szakképzést érintő költségvetési előirányzatairól. A jelenlévők 

ezt saját tapasztalataikkal egészítették ki. Az ülés utolsó harma-

dában a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara két képviselője, 

Czinege Imréné és Laczi Gabriella szóltak a gyakorlati képzés 

ellenőrzésében szerzett tapasztalataikról. 
 

 Az Óvodai Tagozat Intézőbizottsága április 27-28-án Mis-

kolcra utazott, ahol 3 óvodát keresett fel: a Szeder utcai óvodát, 

amelynek a Miskolc városi PSZ-szervezet óvodai tagozatának 

titkára, Makár Barnabásné a vezetője, majd a Batsányi úti, végül 

pedig a Nyitnikék óvodát. Ez utóbbi volt a helyszíne annak az 

értekezletnek, amelyen az intézőbizottság tagjai találkoztak a 

Miskolc város és körzete óvodáinak képviselőivel. 

 Bevezetőben Varga László országos titkár beszélt a tagozati 

szerveződés jelentőségéről szakszervezetünkben. Hangsúlyozta, 

hogy a rétegérdekek feltárásában, megjelenítésében, a különféle 

dokumentumok szakmai szempontok szerinti véleményezésében 

pótolhatatlan szerepet töltenek be a tagozatok. Jó példa erre az 

Óvodai Alapprogram kialakításában való eredményes közremű-

ködés. Őt követően Enesey Rita tagozati elnök ismertette az 

országosan kibontakozó tevékenységüket. Kiemelte, hogy más 

tagozatokkal együttműködve markánsabban szólaltathatják meg, 
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képviselhetik a tagság érdekeit. E törekvések jegyében szoros a 

kapcsolatuk az Adminisztratív és Technikai Tagozattal, az Intéz-

ményvezetői Tagozattal, a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tagozattal. 

 A PSZ ÁMK-Tagozatának Intézőbizottsága május 4-én a Tolna 

megyei Tengelicre látogatott el, ahol találkozott a térség ÁMK-inak 

képviselőivel és a község vezetőivel. 

 A nagyon szép környezetben lévő ÁMK diákotthonnal is rendel-

kezik. Sajnos, anyagi helyzetük következtében a művelődési otthon-

ban semmilyen javítási munkát nem tudnak végezni, még tisztasági 

meszelést sem. Félig kész tornacsarnok is tartozik az intézményhez, 

amelynek befejezése teljesen reménytelen. A gyermeklétszám pedig 

egyre csökken. A környék ÁMK-inak képviselői hasonló helyzetről 

számoltak be. 

 A szakmai tanácskozáson Szabó Irma tanár, kulturális szakértő 

tartott előadást "Az ÁMK az ezredfordulón és az után" címmel, me-

lyet konzultáció követett. Végül Horváth Erzsébet, a PSZ szakértője 

tájékoztatta a megjelenteket a legújabb társadalombiztosítási változá-

sokról. 

 (Az Intézményvezetői Tagozat május 3-i üléséről a kerettanterv-

ről szóló írásunkban tájékoztatunk részletesen.) 

 

 

A KÖZSZFÉRA BÉRHELYZETE 
Nyílt nap az Országházban 

 
Az Országgyűlés költségvetési és pénzügyi bizottsága 2000. 

április 5-én nyílt napot, vitaülést rendezett a közszféra bérhely-

zetéről. A vitaülésen a bizottság tagjai mellett részt vettek a 

közszolgálati szakszervezetek vezetői - köztük dr. Szabó Endre, 

a SZEF elnöke és Borbáth Gábor, a PSZ főtitkára, a SZEF alel-

nöke -, az önkormányzati szövetségek, a munkaadói szervezetek 

képviselői. Szekeres Imrének (MSZP képviselő), a bizottság 

elnökének bevezetőjét követően Inotai András, a Világgazdasági 

Kutató Intézet igazgatója mondta el vitaindító előadását. Össze-

állításunkban ebből idézünk, valamint Szabó Endre hozzászólá-

sából. 

 A nyílt napról részletesebb tájékoztató jelent meg a SZEF 

Hírlevél májusi számában. 

 INOTAI ANDRÁS: (...) A közszféra súlyos gondjaival kapcso-

latban nem egyszerűen csak bérezési kérdésekről van szó, hanem 

a hosszú távú magyar versenyképesség ügyéről. A közszféra 

ugyanis a XXI. század elején mindenütt a világon meghatározó 

versenyképességi tényezővé vált. Egy rosszul működő, elégtelen 

hatékonyságú, szétzilált közszféra akkor is rontja az ország ver-

senyképességét, ha az ország tele van olyan multinacionális 

vállalatokkal, amelyek bármit jó eséllyel tudnak értékesíteni a 

világpiacon. A versenyképességet ugyanis nem pusztán az ár, a 

minőség, a szállítási határidő stb. határozza meg, hanem egyre 

nagyobb mértékben a közszolgáltatások színvonala. 

 A hosszú távú versenyképesség alapvető feltétele a magas 

színvonalú oktatás és a legalább megbízható színvonalú egész-

ségügyi, szociális ellátottság is. Ez nélkülözhetetlen a magasan 

képzett munkaerő újratermeléséhez. Ha ezekről lemondunk, 

akkor az ország hosszú távú versenyképességét veszélyeztetjük. 

Még abban az esetben is, ha ennek a gondnak a súlyát a követ-

kező egy-két évben még nem érzékeljük közvetlenül. Az igazság-

hoz tartozik, hogy az oktatás szintjén máris érezhetjük munka-

erőhiány formájában, ha megnézzük a munkaerő-kereslet és -

kínálat mérlegét. 

 A következő években szerintem jelentősebb magyar 

reálbérnövekedés lehetséges. Több ok miatt is. A magasabb gaz-

dasági növekedés eleve lehetővé teszi a nemzeti jövedelem ilyen 

irányú újraelosztását. Anélkül, hogy veszélyeztetnénk a beruhá-

zások és az export, mint meghatározó növekedési faktor elsőbb-

ségét. Ötszázalékos gazdasági növekedés mellett - csak egy szá-

mot mondtam - könnyebb ezt a növekményt újra elosztani, mint 

egy 1 százalékos növekedést. Az Európai Unióhoz közeledés 

önmagában véve is bérfelhajtó tényező, közvetve és közvetlenül 

egyaránt. Feltételezhető, hogy az Európai Uniótól csordogáló 

pénzek - amennyiben ezeket fel tudjuk használni - szintén a ma-

gasabb bérek irányába hatnak. És azt is figyelembe kell venni, 

hogy bizonyos területeken egyszerűen elfogynak a szakemberek. 

Minél inkább keresleti pozíció alakul ki a munkaerőp iacon, annál 

inkább lehetséges a bérnövekedés. Ha a tőke nem talál alacso-

nyabb bérrel foglalkoztatható embereket, akkor - legalábbis a 

szakképzett munkaerő esetében - kész lesz jelentős béremelésre. 

Ez a folyamat már megkezdődött. (...) 

 SZABÓ ENDRE: (...) A következő évekre szóló céljaink egyike 

az évenkénti automatikus bér- és keresetfejlesztési paraméterek, 

garanciák és pénzügyi technikák rögzítése. Az az álláspontunk, 

hogy ilyen garanciák és automatizmusok nélkül nem lehet bizto-

sítani még a szinten tartást sem. Következésképpen meg kell  

találni azt a lehetőséget, hogy a GDP-növekmény - nyilvánvalóan 

alku tárgyát képező - meghatározott mértéke minden évben bizto-

sítsa a tiszta reálkereset-növekedést. Ezért nyilvánvalóan az 

inflációt és az adóból, járulékokból származó keresetcsökkentő 

hatásokat figyelembe kell venni a reálkereset tényleges növeke-

désének megállapításához. 

 Másik célunk a keresetek felzárkóztatása. A közszféra egé-

szére vonatkozó - nagyon reális és egyben minimális - elvárásunk 

2003. január 1-ig a nemzetgazdaság szellemi foglalkoztatottjai 

kereseti átlagának elérése, s a versenyszférához viszonyított 

lemaradás lényeges csökkentése. Nem támasztunk tehát irreális 

követeléseket. Igényeink között szerepel az úgynevezett kereset- 

és presztízsnövelő kiegészítő formák kialakítása is, ami nem 

minden esetben kötődik csak a bérekhez. Erre több európai or-

szág gyakorlata jó példákat mutat fel, s a köztisztviselői törvény 

most előkészítés alatt álló módosítása is megcéloz ilyen típusú 

lehetőségeket. (...) 

 Hosszú ideje szorgalmazzuk a közszféra bérfinanszírozási 

rendszerének felülvizsgálatát és új szabályozását. Határozott 

álláspontunk, hogy a közfeladatokat ellátók béreit az államnak 

kell szavatolnia, s ennek garanciáit törvényben kell rögzíteni. 

Természetesen tudatában vagyunk a bér- és a foglalkoztatáspoli-

tika összefüggéseinek. Az a rendszerváltás óta érvényesülő kor-

mányzati gyakorlat azonban, amely olyan létszámcsökkentéseket 

kényszerít ki, amelyek nem állnak összhangban a feladatokkal, 

illetve azok változásával, elfogadhatatlan volt és marad szá-

munkra. Ezért javasoljuk: készüljön a közszféra különböző terü-

leteinek állapotát elemző és fejlesztési irányait kijelölő közszol-

gálati foglalkoztatáspolitikai koncepció és intézkedési terv. Ez 

azért is fontos, mert a bérek visszafogásának érvei között a lét-

számra történő hivatkozás 10 év óta ismétlődik. Nem mellőzhe-

tem annak megjegyzését, hogy a közszféra modernizálásával össze-

függésben azokat az ún. reformokat, amelyeket eddig majdnem 

kizárólagosan költségvetési diktátumok alapján végrehajtottak, mi 

legfeljebb csak reform-improvizációknak tudjuk minősíteni, sokkal 

inkább káros próbálkozásoknak, semmint az állampolgárok színvo-

nalasabb ellátását szolgáló jobbításnak. Ezért léptünk fel határozot-

tan az ilyen folyamatokkal szemben. Itt is megerősítem: nem von-

juk kétségbe a változtatások szükségességét. Meggyőződésünk 

azonban, hogy a közszféra reformjai csak a társadalmi hatások, a 

szakmai szempontok és a pénzügyi körülmények együttes figye-

lembevételével, az eltérő érdekek ésszerű társadalmi kompromisz-

szuma esetén számíthatnak sikerre. A reformok nem tehetik kétsé-

gessé az állam felelősségét az állampolgárok humán-alapellátá-

sának biztosításában, nem növelhetik a lakosság már amúgy is elég 

jelentős anyagi terheit, nem járhatnak a közintézmények indokolat-

lan mértékű likvidálásával, tömeges elbocsátásokkal. (...) 
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IRÁNY AZ EURÓPAI UNIÓ 
 

"Rajta, nemes lelkek! álljunk ki a gátra, / Már Európában csak mi vagyunk hátra, / Hívnak 

magok után a többi nemzetek: /  Magyarok! derék nép! mit késtek? Jöjjetek!..." 

 

(Csokonai Vitéz Mihály: Marosvásárhelyi gondolatok, 1794) 

 

"A tanulmány megjelentetése a Külügyminisztérium támogatásával történt." 

 

 

 PSZ 
   

 

A MEGOLDÁS  

 

Az Európai Unió bővítése 
 

Az európai integráció határköveként 

számontartott időpont, 1958. január 1. 

(a Római Szerződés hatályba lépése) 

óta hatról tizenötre növekedett az EU 

(EGK, EK) tagállamainak száma. A 

létszámgyarapodás évszámai 1973 

(Egyesült Királyság, Dánia, Írország), 

1981 (Görögország), 1986 (Spanyol-

ország és Portugália), 1995 (Ausztria, 

Svédország, Finnország) voltak. Át-

lagban tehát 9 évenként nyílt ki az EU 

kapuja. Ezek szerint 2004-ben kerül-

het sor újabb EU-tagállamok felvételé-

re. Ám jól tudjuk, hogy nem a statisz-

tikai átlagok döntenek ilyen ügyekben. 

Ennél jóval összetettebb a kérdés, 

hiszen sokféle szempont, folyamat 

függvénye lehet a bővítés újabb idő-

pontja, ez a Magyarország által is 

várva várt, történelmi jelentőségű 

pillanat. Mégis egyre több jel mutat 

arra, hogy hazánk nem korábban, 

hanem csak 2004-ben lehet tagja az 

EU-nak. Bár a csatlakozás hivatalos 

céldátuma a magyar kormány(ok) 

számára hosszú időn át a 2002. év 

volt. Az Európai Tanács múlt év végi, 

Helsinkiben kialakított álláspontja 

szerint az EU intézményi reformjainak 

befejezése után, csak 2003-tól kész az 

újabb tagállamok befogadására, felté-

ve, ha a tagjelöltek is megfelelnek a 

követelményeknek. Ezt követően a mi 

kormányunk is csúsztatta a céldátumot 

2003-ra. Ugyanakkor azt hangsúlyoz-

za, hogy Magyarország felkészülése 

változatlanul megfelelő ütemben ha-

lad, s 2002 végéig befejeződik. 

A bővítés különböző álláspontjai 

 - A viszonylag zárt integráció 

hívei szerint az EU-nak várni kell a 

bővítéssel addig, amíg megvalósul az 

integráció elmélyülése (gazdasági és 

pénzügyi unió, közös kül- és bizton-

ságpolitika, a mainál hatékonyabb bel- 

és igazságügyi együttműködés). 

 - A rugalmas (többsebességű) 

integráció hívei viszont arra hivat-

koznak, hogy az EU-ban már ma is 

különböző mélységű és sebességű az 

integráció, hiszen pl. a Schengeni 

Egyezmény sem öleli fel a tagállamok 

összességét, és az eurót sem egyszerre 

vezeti be minden tagállam. 

 - Az elmélyüléssel párhuzamos vagy azt megelőző bővítés  hívei Európa békéjét, konf-

liktusmentességét tartják szem előtt. Úgy gondolják, hogy a bővítés elhúzódása késlelteti a 

társulásra váró országok gazdasági felemelkedését, ami különböző szélsőséges irányzatok 

zavarkeltését válthatja ki. Az EU szomszédságában zajló konfliktusok kedvezőtlen hatásait 

pedig a közelmúlt balkáni eseményei látványosan demonstrálták. 

 - Az integráció elmélyülését ellenző erők is jelen vannak az unión belül. Ők nem érte-

nek egyet a nemzetek fölötti döntéshozatal kiterjesztésével, megelégszenek az integráció 

eddig elért szintjével. A bővítést ugyan nem ellenzik, de fontolgatják annak várható költsé-

geit, a mai unión belül egyensúlyi viszonyokra gyakorolt hatásokat mérlegelik. 

 Magyarországnak alapvető érdeke a kellő időben való csatlakozás, az EU-tagság. Nem-

csak azért, mert hazánknak még sohasem volt módja az európai politika legmagasabb szintű 

döntéshozatalában részt venni, és az EU tagállamaként erre lehetőség nyílik, hanem ezáltal a 

gazdasági felemelkedésnek, területi fejlesztésnek, a szociális biztonságnak, a bővülő mun -

kalehetőségeknek lesznek jobb esélyei, gazdagabb forrásai. Mindezek messzemenően ellen-

súlyozhatják a nyilvánvalóan jelentkező negatív hatásokat. Ugyanakkor indokolatlan illúz i-

ókat sem szabad táplálni. Az EU szakirodalmában szereplő európai értékrend: a tolerancia, a 

szolidaritás, a segítőkészség, általában az erkölcsi szabályok érvényesülése még nem vált 

uralkodóvá. Az európai integrációt is áthatja az egész világot meghódító globalizáció, jelen 

vannak káros hatásai, többek között a nemzeti kultúra háttérbe szorulásának veszélye.  

 Az Európai Bizottság 1997. július 16-án adta ki az Agenda 2000 - erősebb és kibővített 

Unió c. dokumentumát, amely többek között az EU intézményeinek, pénzügyi kereteinek 

reformjáról szól, illetve a közép- és kelet-európai bővítés, felkészülés elemzéseit tartal-

mazza. Ezt közel egy évtizeddel megelőzte a Magyarország és az EK kereskedelmi és gazda -

sági együttműködési megállapodása (1988. szeptember 26.). Hazánk hivatalosan 1994 ápri-

lisában kéri felvételét az EU-ba. Magát a csatlakozási folyamatot azonban csak az Agenda 

2000 dokumentum közzététele után, 1998. március 30-án indítják útjára olyan keretrendel-

kezés felvázolásával, amely szorosan kapcsolódik a megerősített előcsatlakozási stratégiá-

hoz. Ennek célja, hogy a jelölt országok már a csatlakozást megelőzően a lehető legjobban 

 

 

Az EU tagjai és a tagságra várók 
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igazodjanak az "acquis communitaire"-

hez, azaz a közösségi vívmányokhoz. 

Ennek megfelelően az előcsatlakozási 

támogatásokat lényegesen megnövelik, 

az eredetileg Lengyelországnak és 

Magyarországnak szóló PHARE-prog-

ram földrajzi kiterjesztésével, valamint 

forrásbővítésével, majd 2000-től az 

ISPA és a SAPARD kiegészítő progra-

mok (források) létrehozásával. 1998-

ban a csatlakozási tárgyalások Magyar-

országon kívül Ciprussal, Csehország-

gal, Észtországgal, Lengyelországgal, 

Mál-tával és Szlovéniával indulnak 

meg. A "hetek" mellett 2000-ben to-

vábbi hivatalos jelölteket neveznek meg 

(Bulgária, Lettország, Litvánia, Ro-

mánia, Szlovákia, Törökország), ame-

lyekkel szintén elkezdődhetnek (Tö-

rökország kivételével) a felvételi tár-

gyalások. 

 A közvélemény a bővítésről 

 Minden jel  arra mutat, hogy a 

magyar közvélemény közepes tájéko-

zottsággal, de reálisan ítéli meg EU-

csatlakozásunk körülményeit és idő-

pontját. Ezt mutatják a Szonda Ipsos 

2000. április végén közzétett felméré-

sének adatai. A többség a csatlakozás 

dátumát 2004-re teszi.  

 A magyar lakosság kétharmada 

szerint az európai uniós csatlakozá-

sunk előnyös lesz Magyarország szá-

mára. Ám sokan úgy látják, hogy bár 

az országra igen, szűkebb környeze-

tükre kevésbé lesz hatással. Legtöbben 

életszínvonal-emelkedésre számítanak, 

de a hátrányok között az áremelkedés-

től való félelmek is szerepelnek. 

 A közvélemény szerint a csatlako-

zás egyértelmű nyertesei között lesz-

nek a fiatalok, az idegen nyelveket 

beszélők, a nagyvállalkozók, az értel-

miségiek, a fővárosiak és a nyugati 

országrész lakosai. A várható veszte-

sek közé sorolják a semmilyen idegen 

nyelvet nem beszélőket, a nyugdíjaso-

kat, a képzetleneket és a mezőgazda-

sági termelőket. 

 A lakosság döntő többsége (78%) 

szerint az EU elsősorban a békét biz-

tosítja, erősíti Magyarország pozícióit 

a térségben. Ehhez képest jóval keve-

sebben (58%) említik a jólét és az 

életszínvonal emelését. A legfőbb 

negatívumként említik az EU szerve-

zetének átláthatatlanságát. 

 A magyar lakosság a felmérés 

tanúsága szerint nem aggódik a nem-

zeti kultúra háttérbe szorítása miatt. 

(Ez Európa nyugati felében az egyik 

legfőbb kritika az EU-val szemben!) 

Arra  az érdeklődésre, hogy Magyar-

ország EU-tagságának kérdésében hogyan szavaznának, a többség (65%) igennel válaszolt. 

Csupán 8% ellenezné a csatlakozást, 14% pedig még nem döntötte el. (Lásd az alábbi áb-

rát!) 1997-ben az igennel voksolók száma még csak 60% lett volna, az ellenzőké pedig 19%. 

Ez azért fontos információ, mert a csatlakozást népszavazással kell majd megerősíteni, és a 

többségi nem megakadályozhatná tagságunkat. Erre Norvégia adott példát, hiszen ők több-

ször is nemmel akadályozták meg belépésüket. A legutóbb csatlakozók esetében az osztrá-

kok 66,4, a finnek 57, a svédek 52,2%-os igenlő szavazattal jutottak be az EU-ba. 

 A magyarországi felméréssel kapcsolatban ismertté vált az is, hogy bár az utóbbi évek-

ben növekedett a lakosság tájékozottsága, de ez még alacsonyabb a közepesnél. E tekintet-

ben sok feladat hárul az iskolára, a pedagógusra is. Tapasztalataink szerint sajnos sok kollé-

gánk még nem tudott kellő tájékozottságot szerezni az Európai Unióról. Valamennyiünk 

felelőssége, hogy mielőbb e kérdéskörben is felkészültek legyünk! 

 Az EU bővítésével kapcsolatos véleményekről a 15 tagállamban is rendszeres felmérés 

készül. Az Eurobarometer legutóbbi, 2000 áprilisában közzétett, közel 16 ezer EU -lakosra 

kiterjedő felmérése szerint tíz emberből csak három gondolja úgy, hogy az EU egyik priori-

tásának a bővítésnek kellene lennie. A legtöbben a munkanélküliség elleni küzdelmet és az 

európai béke és biztonság megőrzését tartják az unió elsőrendű feladatának. 

 Az EU-polgárok leginkább Magyarország és Málta tagfelvételét támogatják, ám ez az 

arány is csupán 47-49%. A magyarok belépését legtöbben Dániában, Finnországban és 

Svédországban szeretnék (65%), legkevesebben Franciaországban (36%). A szomszédos 

Ausztriában 49%-os támogatottságunkkal mi vezetjük a listát. Egyébként az osztrákoknak 

csak 35 százaléka híve a bővítésnek. Az uniós közvélemény szerint az EU-tagság követel-

ményei közül az emberi jogok és a demokratikus elvek tiszteletben tartása (95%), a szerve-

zett bűnözés és a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem (93%), a környezetvédelem 

(91%) a legfontosabbak. A megkérdezettek 79%-a azt is lényegesnek tartja, hogy az új tagok 

felvétele ne kerüljön sokba az uniónak. 

Ki kerülhet az első körbe? 

 A legutóbbi megnyilvánulások üzenete: az EU-n belül növekszik az a meggyőződés, 

hogy a bővítést csak a belső reformok végrehajtása után lehet megtenni. A belépésekre vo -

natkozó konkrét, hivatalos évszámmegjelölések nem hangzottak el, bár a csatlakozásra vá-

rók némelyike, így a magyar kormány is türelmetlenül sürgeti. A bizonytalanságot újabban 

politikai jellegű konlfiktusok is fokozzák (lásd Ausztria ügyét). Ugyanakkor Günter Verhe-

ugentől, a bővítési EU-biztostól gyakran egymásnak némileg ellentmondó nyilatkozatokat 

hallhatunk. Egyetlen tagjelöltnek sem kell bevárni a másikat. Az EU számára alapvető prio-

ritás, hogy Magyarország, Csehország és Lengyelország benne legyen a bővítés első köré-

ben. Politikai szempontból viszont Szlovákiát is be kellene venni az első hullámba. Ám 

valamennyi csatlakozó jelöltnek 100 százalékig teljesítenie kell a követelményeket! 

 Bizonyos gazdasági szervezetek jelzései viszont kimondják azt, amit a politikusok diplo-

máciai okokból nem akarnak kimondani. Így legutóbb a Német Kereskedelmi és Iparkamarák 

széles körben ismertetett jelentése, az "Europe 2000 Plus". E szerint a leggyorsabban haladók - 

köztük Magyarország, Szlovénia, vagy a gazdasági követelményeket már teljesítő Ciprus és 

Málta - csatlakozása a felkészülésben mindinkább lemaradó Lengyelország, és a reformfolya-

matok akadozása miatt többször elmarasztalt Csehország miatt késik majd. H iszen e két ország 

2006 előtt nemigen lesz kész a csatlakozásra. Ám a jelentés lehetségesnek tartja Magyarország 

és Szlovénia 2004. évi bekerülését az EU-ba. Összegzésképpen az prognosztizálható, hogy 

hazánk az első a csatlakozók sorában, ám csak 2004-ben lépheti át az EU kapuját. 

 

"A tanulmány megjelentetése a Külügyminisztérium támogatásával történt." 

 

Ha Magyarország EU-tagságának kérdésében holnap 

népszavazás lenne, Ön a tagság mellett vagy a tagság ellen vokso lna? 
(A Szonda Ipsos 2000 első negyedévében végzett felmérésének eredménye 

százalékos megoszlásban.) 

65%8%

14%

4%
9%

A tagság mellett

A tagság ellen

Még nem döntötte el

Nem tudja, válaszhiány

Nem szavazna
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KERETTANTERV-DOKUMENTUMTERVEZETEK 

A SZAKMAI VITA UTOLSÓ FÁZISÁBAN 

 

Jogi keretek, dokumentumok, előkészületek 

 

A közoktatási törvény 1999. évi módosítása következtében 2001. 

szeptember 1-jétől a tartalmi szabályozás korrekciójaként, új 

elemeként bevezetésre kerülnek a kerettantervek. (Felmenő rend-

szerben az első, az ötödik és a kilencedik évfolyamokon.) Az 

ehhez szükséges dokumentumtervezetek április végétől hozzáfér-

hetőek. Az Oktatási Minisztérium hatvan oldalas, összefoglaló 

jellegű kerettanterv-kiadványa valamennyi iskolába eljutott. Ez 

többek közt tartalmazza a kerettanterv szabályozására vonatkozó 

OM-rendelettervezetet, a tantárgyi rendszert és az óraszámokat, 

valamint a közoktatási törvény kerettantervre vonatkozó előírása-

it. Az OM Tanterv és Tankönyv Főosztálya május folyamán várja 

a szakmai szervezetek, testületek, pedagógusok észrevételeit a 

tervezetekről. A kerettanterv teljes dokumentációját (1200 oldal) 

véleményezésre megküldték valamennyi pedagógiai szakmai 

szervezetnek, megyei, városi, kerületi pedagógiai intézetnek, 

tanárképző intézménynek, tankönyvkiadónak, valamint 500 álta-

lános és középiskolának. Mindez elérhető interneten is az OM 

honlapján: www.om.hu. 

 Az oktatási tárca tervei szerint májusban a szakmai konzu l-

tációk és a beérkező vélemények feldolgozása nyomán kialakul 

a rendeleti rész, a kerettantervek általános célrendszereinek 

végleges szövege, és le tudják zárni a tantárgyakról és az óra-

számokról folytatott egyeztetést is. Ezt követően június első 

felében kiadják a kerettanterv szabályozására vonatkozó mi-

niszteri rendeletet, s ennek mellékleteként a tantárgyi rendszert 

és az óraszámokat meghatározó táblázatokat is. A kerettanter-

vek tantárgyi, tartalmi részeinek átdolgozása - a vélemények 

figyelembevételével - a nyári időszak feladata lesz, és elfoga-

dására augusztusban kerül sor. Tehát az OM elképzelése szerint 

a következő tanév elején megkezdődhet az iskolák felkészülése 

a kerettantervek bevezetésére, a helyi tantervek szükséges 

módosítására. Az új szabályozás a helyi tanterv funkcióit, ter-

vezési menetét változatlanul hagyja, ám egyértelműen meghatá-

rozott keretet ad és mozgásteret is biztosít a helyi tantervek 

készítőinek a tantárgyi rendszer kialakításában és az óraszámok 

meghatározásában. A kerettanterv rendelete és dokumentumai 

mellé segédanyagot is megjelentet az OM. Néhány mintatanter-

vet is készítenek azzal a céllal, hogy az "konzervként", egyéni 

belátás szerint felhasználható legyen.  

 
Vélemények, álláspontok 

 
 A Pedagógusok Szakszervezetének vezető testületei, szakmai 

tagozatai a dokumentumtervezetről május folyamán összegzik a 

véleményeket, alakítják ki álláspontjukat. Május 3-án a PSZ 

vezetői tagozata, 8-án pedig az országos vezetőség foglalkozott e 

témával. Szakszervezetünk tisztségviselőit, tagjait is arra bizta t-

juk, hogy tekintsék át a megjelölt helyeken hozzáférhető keret-

tanterv-anyagokat, és vegyenek részt a helyi véleményalkotásban. 

Javaslataikkal járuljanak hozzá a jogi keretek formálásához épp-

úgy, mint a helyi feltételek megteremtéséhez. Vizsgálják meg a 

kerettantervek tartalmának és óraszámának összhangját. Reálisan 

elsajátítható-e a megadott órakeretek között az előírt tananyag? 

Véleményüket juttassák el az OM Tanterv és Tankönyv Főosz-

tályára (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) 

 Összeállításunkban a vezetői tagozat és az OV ülésén elhang-

zott észrevételekről adunk tájékoztatást, valamint közreadjuk az 

egyes iskolatípusok kerettanterveinek, tantárgyi rendszerére és 

óraszámaira vonatkozó táblázatokat. Az országos vezetőség állás-

foglalását a hátsó borítón tesszük közzé. 

 A PSZ vezetői tagozatának ülésén részt vett Kojanitz László, az 

OM Tanterv és Tankönyv Főosztályának vezetője. Többen hangsú- 

Az 1-4. évfolyam és az 5-8. évfolyam keret-

tanterveinek tantárgyi rendszere és óraszámai 
 

Tantárgy/évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom 8 8 8 7 4 4 4 4 

Történelem és állampolg.ism.     2 2 2 2 

Idegen nyelv    3 3 3 3 3 

Matematika 4 4 4 3 4 3 3 3 

Informatika/könyvtárismeret       1 1 

Környezetismeret 1 1 2 2     

Természetismeret     2 2   

Fizika       2 1,5 

Biológia és egészségnevelés       1,5 2 

Kémia       1,5 1,5 

Földrajz       1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 2 1,5 1 1 1 1 

Rajz és vizuális kultúra 1,5 1,5 2 1,5 1,5 1,5 1 1 

Technika és életvitel 1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2 2 

Osztályfőnöki     1 1 1 1 

Tantervi modulok 
 Tánc és dráma 
 Hon- és népismeret/hagyományism. 

 Informatika/könyvtárhasználat 

 Ember- és társadalomismeret, etika 

 Mozgóképkultúra és médiaismeret 

     

0,5 

0,5 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Kötött óraszám összesen 19 19 21,5 21,5 23 23 26,5 26,5 

Szabadon tervezhető 1 1 1 1 2 2 1 1 

Köt. óraszám a törvény alapján 20 22,5 25 27,5 

 

A gimnáziumok 9-12. évfolyamai keret- 

tanterveinek tantárgyi rendszere és óraszámai 
 

Tantárgy/évfolyam 9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Történelem 2 2 3 3 

Emberismeret és etika   1  

1. Idegen nyelv 3 3 3 3 

2. Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 4 

Informatika/könyvtárismeret 2    

Környezetismeret     

Bevezetés a filozófiába    1 

Fizika  1,5 2,5 2 

Biológia  1,5 2 2 

Kémia 2 2   

Földrajz 2 2   

Ének-zene 1 1   

Rajz és vizuális kultúra 1 1   

Testnevelés és sport 2 2 2 2 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Tantervi modulok 

 Társadalmi és állampolg. ism. 

 Pszichológia 

 Jelenismeret 

 Tánc és dráma 

 Mozgóképkultúra és médiaism. 

 Művészetek 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

1 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

1 

 Kötött óraszám összesen 28 28 26,5 26 

Szabadon tervezhető 2 2 3,5 4 

Köt. óraszám a törvény alapján 30 30 30 30 
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A szakközépiskolák kerettanterveinek tantárgyi rendszere 

és óraszámai 
 

Tantárgy/évfolyam 9. 10. 11. 12. 

1. Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

 Történelem és államp. ism. 2 2 2 2 

 Társadalomismeret és etika   1  

 Idegen nyelv 3 3 3 3 

 Matematika 3 3 3 3 

 Művészeti nevelés 

  (Ének-zene vagy 

  Rajz és vizuális kultúra) 

1 1   

 Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

 Testnevelés 2 2 2 2 

 A B C D A B C D A B C D A B C D 

2. Fizika - 1 2 - 1,5 2 2 2 2 2 - - 2 2 - - 

 Földrajz 2 2 - 2 1,5 1 - 1 - - 2 - - - 2 - 

 Biológia 2 1,5 2 2 2 1,5 2 1,5 - - - 1 - - - 1 

 Kémia 2 1,5 2 2 2 1,5 2 1,5 - - - 1 - - - 1 

 Informatika 1 1 1 1 - 1 1 1         

3-4. Szakmai orientáció, szakma-

 csoportos alapozó oktatás 

5 5 8 8 

5. Szabadon tervezhető 2 2 4 4 

 Összesen 30 30 30 30 

A = humán szakterület B = műszaki szakterület 

C = gazdasági szakterület D = agrár szakterület 

 
A szakiskolák 9-12. évfolyamai kerettanterveinek tantárgyi rendszere és óraszámai (A 

gyenge tanulók szakképzésbe való átvezetését szolgáló program) 

 

Tantárgy/évfolyam 9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 3 3 Az iskolának 6 Az iskolának 6 

Történelem és társadalomismeret 2 2 órában közismereti órában közismereti 

Idegen nyelv 3 3 képzést kötelező képzést kötelező 

Matematika 3 3 adnia. Ennek belső adnia. Ennek belső 

Informatika/könyvtárismeret 1 1 tartalmát a helyi tartalmát a helyi 

Természetismeret/egészségtan 4 2-4 tantervben szabadon tantervben szabadon 

Ének-zene 1 1 kialakíthatja. kialakíthatja. 

Rajz és vizuális kultúra 1 1   

Testnevelés és sport 2 2   

Pályaorientáció 2    

Szakmai előkészítés 6    

Szakmai előkészítés/alapozás  8-10   

Osztályfőnöki 1 1   

Kötött óraszám összesen 29 29   

Szabadon tervezhető 1 1   

Köt. óraszám a törvény alapján 30 30   

 

A szakiskolák 9-12. évfolyamai kerettanterveinek tantárgyi rendszere és óraszámai 

(Alapműveltségi vizsgára felkészítő változat) 

 

Tantárgy/évfolyam 9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 3 3 Az iskolának 6 Az iskolának 6 

Történelem és társadalomismeret 2 2 órában közismereti órában közismereti 

Idegen nyelv 3 3 képzést kötelező képzést kötelező 

Matematika 3 3 adnia. Ennek belső adnia. Ennek belső 

Informatika/könyvtárismeret 1 1 tartalmát a helyi tartalmát a helyi 

Fizika 2 2 tantervben szabadon tantervben szabadon 

Biológia, egészségtan 2 2 kialakíthatja. kialakíthatja. 

Kémia 1 1   

Földrajz 2    

Ének-zene 1 1   

Rajz és vizuális kultúra 1 1   

Testnevelés és sport 2 2   

Szakmai előkészítés/alapozás 5 7   

Osztályfőnöki 1 1   

Kötött óraszám összesen 29 29   

Szabadon tervezhető 1 1   

Köt. óraszám a törvény alapján 30 30   

lyozták, hogy a NAT fejlesztésorientáltsá-

ga hosszú távon jelentősen hozzájárul a 

közoktatás tartalmi megújulásához. Ám a 

jelenlegi rendszer nem biztosítja a közok-

tatás egységét, megfelelő szabályozottsá-

gát, átjárhatóságát. A kerettantervre szük-

ség van. A centralizálás irányába hat, s 

ezzel hozzájárul az olykor már anarchikus 

állapotok megszüntetéséhez. Számos rész-

letkérdés (az idegen nyelv és az informati-

ka oktatásának kezdése, szakmai feltételei-

nek megteremtése, a kerettanterv időkeret-

problémái, a szabadon tervezhetőség és a 

kötött óraszámok aránya, a csoportbontás 

problémaköre, a pedagógusképzés szüksé-

ges kiigazítása, új tankönyvek megjelené-

se, a bevezetés időproblémái stb.) mellett 

szinte mindenki - a vezetői tagozat és az 

országos vezetőség ülésén egyaránt - alap-

vető problémaként vetette fel, hogy bármi-

lyen jó a szakmai program, megfelelő 

feltételrendszer hiányában kudarcra van 

ítélve. Most, amikor a kerettantervek beve-

zetésének előkészítése, a helyi tantervek, 

pedagógiai programok korrekciója és a 

minőségbiztosítási rendszer bevezetése 

sokrétű és feszített ütemű feladatokat ad a 

pedagógusok számára, az anyagi források 

folyamatosan szűkülnek. A fenntartó ön-

kormányzatok ismétlődő elvonásokat sza-

vaznak meg, amelyek szakmailag is ellehe-

tetlenítik az iskolákat. Egyre szaporodó 

számban fordul elő az indokolt csoport-

bontások megszüntetése, a közoktatási 

törvény létszámnormáinak megsértése. A 

legszükségesebb taneszközök beszerzésére, 

pótlására sincs pénz, nemhogy fejlesztésre. 

 Az elkövetkező időszak a pedagógusok 

számára a kötelező innovációt, a mindenna-

pi munka melletti folyamatos fejlesztést, az 

önképzés és szervezett képzés iránti igényt 

hozza. Miközben alacsony a bérük, megél-

hetési gondjaik miatt nagy többségük kiegé-

szítő tevékenységet kénytelen vállalni, a 

minőségi munka elismerésének és a pedagó-

gus-továbbképzésnek forrásai szűkülnek. 

Amennyiben e problémák kezelésére a 2001. 

évi és az azt követő évek költségvetésébe 

pluszforrások nem épülnek be, a szakmai 

program bármilyen kiváló lehet, megbukik. 

Szükség van a közoktatás nagyobb volume-

nű és direktebb finanszírozására olyan mó-

don, hogy az innováció, a korszerűsítés 

gyakorlati megvalósítójának, a pedagógus-

nak is jusson zavartalan életfeltételeket 

nyújtó, és az erőfeszítést, a teljesítményt is 

elismerő bér. A minőségi fejlesztést szolgá-

ló jelentős központi anyagi források nem az 

iskolák, főleg nem a pedagógusok, hanem a 

közreműködő cégeknek, vállalkozásoknak 

hoznak milliókat. 

 Az OV tagjai erőteljesen hangsúlyozták 

aggályaikat a bevezetésre való felkészülés 

szűk időkeretével és a tantárgyi óraszámok 

pedagógusfoglalkoztatásra gyakorolt negatív 

hatásával kapcsolatban. Emiatt szükségesnek 

tartották a bevezetés időbeli átütemezését. 
 

Árok Antal 
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LELEPLEZŐ SZÁMOK 
 

Valószínű, hogy az olvasók többsége ismeri a régi viccet: "Leki-

ált a hajóskapitány a gépházba: Mennyi?! Azonnal jön a válasz: 

Harminc! - Mi harminc? - Miért? Mi mennyi?!" 

 A vicc egy kicsit blőd, egy kicsit értelmetlen, de kifejezi azt a  

helyzetet, amiben jó néhány oktatási intézmény van a fenntartói 

költségvetések elfogadása után. Mindez pedig már nem vicc, 

hanem a valóság. 

 Az előző számunkban már hírt adtunk arról, hogy április 4-én 

- az Oktatási Internacionálé világakciójának keretében - vitaülést 

szerveztünk "A magyar közoktatás európai esélyei" címmel. Erre 

a vitaülésre készülve végeztünk felmérést az intézményfenntartó 

önkormányzatok körében. A felmérés, mely a tavalyihoz hason-

lóan a PSZ területi tisztségviselőinek segítségével készült, 104 

önkormányzat oktatásfinanszírozással kapcsolatos költségvetési 

adatait tartalmazza az 1999. és a 2000. év tervszámai alapján. A 

felméréshez kért adatok a következők: az önkormányzat teljes 

költségvetése, az önkormányzat oktatási költségvetése, az oktatá-

si költségek fedezéséhez igénybe vett normatív támogatás össze-

ge. Mit mutatnak ezek a számok? Milyen következtetést lehet 

levonni belőlük? Nézzünk meg néhányat! 

 Az önkormányzati költségvetések változása 1999/2000. év 

viszonylatában és a teljes minta átlagában plusz 10,9%. Ez az 

átlagérték még kedvező is lehetne, de ha mögé nézünk, már ko-

rántsem ilyen a kép. A legnagyobb növekedés, +41%, a legna-

gyobb csökkenés -22%. A két szélső érték közt 11 fenntartó 

költségvetése nominálisan is csökkent az előző évihez képest, 39 

fenntartónál a növekedés nem érte el a 10%-ot. Ha összevetjük 

ezt az értéket az infláció várható mértékével, akkor megállapítha-

tó, hogy  a  mintában  található  önkormányzatok  majdnem  

felénél  nem  vagy  alig  éri  el  a  költségvetés  növekedése  az  

infláció  mértékét. 

 Nézzük most meg, hogy milyen mértékben változott a közok-

tatási költségvetés az összköltségvetésen belül! A vizsgált mintá-

ban az önkormányzatok közoktatási költségvetésének növekedése 

9,7%-os, tehát alatta marad az összköltségvetés növekedésének. 

Ez az alacsonyabb növekedés sokkal szélesebb sávban szóródik, 

mint a korábbi érték. A szélső értékek a +61%-os növekedéstől a 

-25%-os csökkenésig terjednek. 

 Mindenki előtt ismert, hogy a költségvetési törvény a 2000. 

évre jelentős oktatási normatívanövekedést tartalmaz. Ennek a 

növekedésnek az átlagértéke kb. 23%, de a szórás itt is nagyon 

nagy, hiszen a -6%-tól a több mint 270%-os növekedésig húzódik 

a sáv. A felmérés azt mutatja, hogy a fenntartó részére összessé-

gében 23%-kal, tehát a költségvetési átlaggal nőtt a központi 

közoktatási normatív támogatás. A szórás +241%-tól -10%-ig 

terjed. Amikor megnéztük, hogy mi az oka az átlagot messze 

meghaladó normanövekedésnek, kiderült, hogy olyan megyei 

önkormányzatokról van szó, amelyek 1999-ben a települési ön-

kormányzatoktól középfokú oktatási intézményeket vettek át. A 

gyakran pénzügyi okokkal magyarázható fenntartóváltozás elő-

ször - a teljes költségvetési évben - az idén fejti ki hatását. 

 Mielőtt a következő adatsort elemeznénk, szeretném emlékez-

tetni az olvasót az oktatási törvény legutóbbi módosítása előtti 

vitára. A Pedagógusok Szakszervezete akkor úgy fogalmazott: 

támogatja az állami szerepvállalás növekedését, de ez nem járhat 

együtt a fenntartói források kivonásával. Arra kértük az oktatási 

kormányt, hogy ezt valamilyen módon akadályozzák meg. Az 

akkori javaslatunkat nem fogadták el. Nézzük meg, a vizsgálat 

mit mutat ebből a szempontból! 

 Az adatok riasztóak: a 104 fenntartói költségvetés azt mutat-

ja, hogy az érintett önkormányzatok 73%-a 1999-hez képest a 

saját forrásaiból kevesebbet fordított az általa fenntartott oktatási 

intézmények költségvetésére. Miért riasztó ez? Az iskola, az 

óvoda számára végső soron mindegy, hogy milyen finanszírozási 

technikával teremtődik meg az a forint, amiből a feladatait meg 

kell oldania. Szakszervezetünk számára az a fontos, hogy az 

intézményeknél lévő források növekedjenek. A kettős finanszíro-

zás jelenlegi rendszere azonban azt eredményezi, hogy a növekvő 

központi támogatás csak a fenntartók helyzetét javítja, de a saját 

forrás kivonása miatt ez nem jelenik meg az intézményeknél. Az 

az összeg, ami így kikerült a rendszerből, nem kevés, a 76 érin-

tett önkormányzat összességében 3 és fél milliárd forintot vont ki 

a saját közoktatási rendszeréből. Ha figyelembe vesszük, hogy a 

vizsgált 104 fenntartó összesen 1473 oktatási intézményt működ-

tet, és ebből 916 intézményt érint ez a forráskivonás, ami az 

érintett intézmények 62%-a, nyugodtan leírható, hogy az iskolák, 

óvodák több mint felében nem, vagy nem a kívánt mértékben 

jelenik meg a forrásbővítő kormányzati szándék. Vagy nem is ez 

a valódi szándék? A cél csupán az, hogy minél hamarabb megva-

lósuljon az állami szerepvállalás 80% körüli mértéke? Ha igen, 

akkor a 2000. év nagy "előrelépés" ebből a szempontból. Amíg a 

vizsgált mintában a normatíva 1999-ben a költségek 62,7%-át 

fedezte, ez az érték az idén 71,5%-ra nőtt. Közeledünk a 80%-

hoz, miközben az intézmények költségvetés-növekedése ettől 

elmarad. 

 Mit mutatnak a számok? Megerősítik azt, amit valamennyien 

érzünk: az oktatási intézmények helyzete nem javult! Nem válto-

zott a bérhelyzetünk, nem jut több dologi kiadásokra, fejleszté-

sekre. 

 Lehet szép számokat sorolni a központi költségvetésből. Ha 

az intézményből felhangzik a kérdés: - Miért? Mi mennyi? - a 

válasz gyakran csak az lehet, hogy minden kevesebb!! 

 

Varga László, 

a PSZ érdekvédelmi titkára 
 

 

A közoktatás 2000. évi finanszírozása 

az önkormányzati költségvetések tükrében 
 (Változások 1999-hez képest százalékban) 
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TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 
 

Megállapodások kötése a társadalombiztosítás ellátásaira 2000. január 1-től 

 
A jogszabályok lehetővé teszik a társadalombiztosítás rendszeré-

ben a különböző ellátásokra jogosultsággal nem rendelkező sze-

mélyeknek azt, hogy egyéni döntésük alapján - járulékfizetés 

vállalásával - megállapodást kössenek az általuk kívánt jogosult-

ság megszerzésére. 

 A megállapodás kötésére jogosultak személyét, az ilyen mó-

don szerezhető jogosultságokat tartalmazó, valamint a megálla-

podások megkötésére vonatkozó részletes szabályokat a társada-

lombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. 

törvényben (Tbj. 34-35. §) találhatjuk meg. Az adókra, járulé-

kokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes tör-

vények módosításáról szóló 1999. évi XCIX. törvény a Tbj. 34-

35. §-ait lényegesen módosította 2000. január 1-től kezdődő 

hatállyal. 

 A megállapodásoknak továbbra is az alábbi esetei különíthe-

tők el. 

 1. Megállapodás szolgálati idő és nyugdíjalapot képező 

jövedelem szerzésére 

 Az új szabályozás értelmében az a Magyar Köztársaság terü-

letén lakóhellyel rendelkező nagykorú személy,  

 - aki nem áll biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony-

ban, illetőleg akire a biztosítás a Tbj. 11. §-a szerint nem terjed 

ki, továbbá 

 - akinek a biztosítási kötelezettsége azért szünetel, mert 

fizetés nélküli szabadságon van, vagy a munkavégzési (szolgálat-

teljesítési) kötelezettség alól mentesítették, vagy igazolatlan 

távollét miatt, 

nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező 

jövedelem szerzése céljából - magánnyugdíjpénztár tagja eseté-

ben a tagdíj mértékével csökkentett - 30%-os mértékű járulék 

fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet, kivéve azt, 

aki saját jogú nyugdíjas. 

 E megállapodás szolgálati időre és nyugdíj alapjául szolgáló 

átlagkereset megszerzésére külön-külön nem köthető meg. 

 A járulékfizetés alapja a megállapodást kötő személy által 

meghatározott jövedelem, amely legalább a megállapodás megkö-

tésének napján érvényes minimálbér, legfeljebb azonban a megál-

lapodás megkötésekor érvényes járulékfizetési felső határ napi 

összegének a figyelembevételével, a naptári hónapokra számított 

összeg. 

 Ha a megállapodást a minimálbér vagy a járulékfizetési felső 

határ összegének figyelembevételével kötik meg, annak változása 

esetén a megállapodás alapján fizetendő járulékot a változást 

követő hónap 12. napjáig kell a módosított összeg alapján megfi-

zetni. Így kell eljárni akkor is, ha a megállapodást kötő személy 

az általa megjelölt jövedelmét módosítja. 

 E megállapodást a kedvezményezett személy javára a járulék-

fizetés átvállalásával más személy, illetve szerv is megkötheti.  

 A befizetés elmulasztása a megállapodás megszűnését vonja 

maga után. 

 2. Megállapodás egészségbiztosítási ellátásokra való jogo-

sultság megszerzésére 

 A megállapodás az egészségbiztosítás pénzbeli és természet-

beni ellátásaira vonatkozik, ezért a megállapodást kötő személy 

jogosulttá válik a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 

1997. évi LXXXIII. törvényben (Eb.) meghatározott - a biztosí-

tottakat megillető - ellátásokra, szolgáltatásokra. 

 Az, aki személyi igazolvánnyal rendelkezik vagy azzal jog-

szabály alapján rendelkeznie kellene, és nem minősül biztosítot t-

nak, és egészségügyi szolgáltatásra más jogcímen sem jogosult, 

az egészségbiztosítási ellátások megszerzése végett 14%-os mér-

tékű járulék fizetésének vállalása mellett köthet megállapodást. A 

járulékfizetés alapja megegyezik a szolgálati időre és nyugdíjala-

pot képező jövedelem szerzésére vonatkozó megállapodásnál 

közöltekkel. 

 Ha valaki ilyen 14%-os mértékű egészségbiztosítási járulékot 

fizet megállapodás alapján, akkor nem kell a Tbj. 39. § (2) be-

kezdés szerinti 11%-os egészségbiztosítási járulékot fizetnie. 

 3. Megállapodás kizárólag szolgálati idő szerzésére 

 Szolgálati idő szerzése érdekében megállapodást köthet, a 

megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér alapulvéte-

lével számított - magánnyugdíjpénztár tagja esetén a kötelező 

tagdíj mértékével csökkentett - 30%-os járulék fizetésével az a 

nagykorú személy, aki: 

 - felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott 

tanulmányoknak a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 

1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 41. §-a szerint figyelembe 

vehető idejét, ideértve a doktorandusképzést is,  

 - a társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz előírt 

20 év szolgálati idő, illetőleg az igénylőre irányadó öregségi 

nyugdíjkorhatár 1997. december 31-e utáni betöltése esetén az 

öregségi résznyugdíjhoz előírt 15 év szolgálati idő elérése érde-

kében kizárólag az említett öregségi résznyugdíjra, illetve öreg-

ségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati 

idejét, de legfeljebb 5 naptári évet kívánja szolgálati időként 

elismertetni. 

 A rendelkezésből kitűnik, hogy nem lehet szolgálati időt 

vásárolni az előrehozott öregségi nyugdíjhoz, a rokkantsági 

nyugdíjhoz. 

 A megállapodás alapján fizetendő járulék alapja a szolgálati 

időként elismerhető időszak naptári napjainak és a megállapodás 

megkötése napján érvényes minimálbér harmincad részének 

szorzata. Ha a minimálbér változik, a megállapodás alapján fize-

tendő járulékot a változást követő hónap 12. napjáig kell a mó-

dosított összeg alapján megfizetni. 

 Az öregségi teljes vagy résznyugdíjhoz szükséges hiányzó 

szolgálati idő megszerzése esetében a megállapodás megkötése a 

nyugdíjigény elbírálása tárgyában hozott első fokú határozat - 

kivéve a korábban már jogerősen elutasított igényeket - elleni 

jogorvoslat meghatározott idő lejártáig kezdeményezhető, és a 

járulékot a megállapodás megkötését követő 15 napon belül egy 

összegben kell megfizetni. A megállapodás megkötését kezdemé-

nyező személynek az addig elismert szolgálati idejét a nyugdíj-

biztosítási igazgatási szerv határozattal igazolja. Az elismert 

szolgálati idő figyelembevételével az ellátás egyéb jogosultsági 

feltételek esetén is legkorábban a járulék megfizetésének a napjá-

tól állapítható meg. 

 A járulékfizetés határideje indokolt esetben egy alkalommal, 

legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. A 2000. január 1-je 

előtt jogerős határozattal elbírált igények esetén újabb szolgálati 

idő szerzésére megállapodás nem köthető. 

 Szolgálati idő szerzése céljából megállapodás köthető a meg-

állapodás megkötése napján érvényes gyermekgondozási segély 

összege alapján a nyugdíjjárulék (8%, magán-nyugdíjpénztári tag 

esetén 2%) megfizetésével 

 - 1998. évre a GYES idejével megegyező otthoni gondozás 

idejére, valamint 

 - arra az időtartamra, amelyre a családok támogatásáról 

szóló 1998. évi LXXXIV. törvény alapján gyermekgondozási 

segély nem jár. 

 Az első pont alkalmazásánál a járulékfizetést a megállapodás 

megkötése napján érvényes járulékmértékek figyelembevételével, 
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a megállapodás megkötését követő 30 napon belül egy összegben 

kell befizetni. 

 A második pont szerint megkötött megállapodás esetén, ha 

változik a GYES összege vagy a nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjá-

rulék mértéke, a megállapodás alapján fizetendő járulékot a vá l-

tozást követő hónap 12. napjáig kell a módosított összeg alapján 

megfizetni. 

 A megállapodás a megkötése napján, legkorábban a tárgyhó-

nap első napján jön létre. A tárgyhónap első napját megelőző 

időre megállapodás nem köthető. Ezt követően a járulékot a 

tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig meg kell fizetni. A befi-

zetés elmulasztása a megállapodás megszűnését vonja maga után.  

 A megállapodást a kedvezményezett személy javára a járulék-

fizetés átvállalásával más személy, illetve szerv is megkötheti.  

 4. Megállapodás kizárólag egészségügyi szolgáltatásra 

jogosultság megszerzésére 

 Egészségügyi szolgáltatásra megállapodást kizárólag csak 

külföldi állampolgár vagy devizakülföldinek minősülő magyar 

állampolgár köthet az illetékes megyei egészségbiztosítási pénz-

tárral a saját, valamint vele együttélő gyermeke ellátására.  

 E megállapodás alapján fizetendő járulék havi összege:  

 - a nagykorú állampolgár esetén a megállapodás megkötése 

napján érvényes minimálbér - a minimálbér változása esetén a 

megváltozott összeg - 75%-a, 

 - a 18 évesnél fiatalabb gyermek esetén az előbbiek szerinti 

minimálbér 30%-a. 

 A Magyar Köztársaság területén oktatási intézmény nappali 

tagozatán tanulmányokat folytató külföldi állampolgár egészség-

ügyi szolgáltatására a megállapodás megkötése napján érvényes 

minimálbér - a minimálbér változása esetén a megváltozott ösz-

szeg - 30%-ának megfelelő havi összegű egészségbiztosítási 

járulék megfizetésének vállalásával köthető megállapodás. 

 Az egészségügyi szolgáltatásra megállapodás csak a megálla-

podás megkötését követő hónap első napjától kezdődő hatállyal, 

az első hónapra esedékes járulék egyidejű befizetése mellett 

köthető. Ezt követően a járulékot havonta előre, a tárgyhónapot 

közvetlenül megelőző hónap 12. napjáig kell megfizetni. 

 A megállapodást a kedvezményezett személy javára a járulék-

fizetés átvállalásával más személy, illetve szerv is megkötheti.  

 A befizetés elmulasztása a megállapodás megszűnését vonja 

maga után! 

 Az egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság a megálla-

podás megszűnéséig áll fenn. 

 Az egészségbiztosítási ellátásra kötött megállapodás alapján 

jogosult személyekre a biztosítottakra vonatkozó rendelkezéseket 

kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy egészségbiztosítási 

ellátás - sürgősségi egészségügyi szolgáltatás kivételével - akkor 

jár, ha az igénybevétel kezdő napját közvetlenül megelőzően 

legalább mát hathavi járulékfizetés megtörtént. Ez a rendelkezés 

vonatkozik a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultság 

megszerzésére irányuló megállapodásokra is. 

 Az általános szabályoktól eltérően ha a megállapodást meg-

kötő személy a megállapodás megkötésével egyidejűleg a hat 

hónapra esedékes járulékot befizette, akkor az egészségügyi 

szolgáltatás a megállapodás  megkötését  követő  hónap  első  

napjától  jár  a  részére. 

 Megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult 

külföldi részére az igazolást a vele megállapodást kötő igazgatási 

szerv adja ki. A külföldi állampolgár a járulék befizetését havon-

ta, a befizetés teljesítésének helyén az igazolás lebélyegzésével 

igazolja. 

 A megállapodás alapján fizetendő járulékokat a magyar 

törvényes pénznemben és a megállapodás megkötése utáni 

mértékváltozások figyelembevételével kell megállapítani és 

megfizetni. 

Horváth Erzsébet tb-szakértő 

 

 

GYARAPODIK AZ MKB NYUGDÍJPÉNZTÁR 
 

Az MKB Nyugdíjpénztár és a Pedagógus Nyugdíjpénztár, vala-

mint az Országos Közlekedési Nyugdíjpénztár fúziója a 2000. 

március 30-án megtartott együttes közgyűléssel jogilag is lezá-

rult, ám az egyesülési folyamat tovább tart. A közgyűlésen 

ugyanis a beszámoló és a vagyonmérleg elfogadásán túl döntés 

született arról is, hogy az Építők Nyugdíjpénztára és a Patronus 

Nyugdíjpénztár (ÁFEOSZ-érdekeltség) beolvad az MKB Nyugdíj-

pénztárba. Ezzel létszámunk 100 ezer fölé emelkedik. Az egyes 

területek tagozatként működnek az MKB Nyugdíjpénztáron belül. 

Így az oktatási ágazatból belépők a Pedagógus Tagozatban 

élvezhetik az önkéntes, illetve a magánnyugdíjbiztosítás előnyeit. 

Melyek ezek? 

 1. A befizetett összeg egyéni számlán halmozódik, s a 

pénztár eredményes befektetései által is gyarapodik. 

 Az MKB Nyugdíjpénztár konzervatív befektetési politikájával 

nemcsak biztonságot, hanem hosszú távon magas hozamokat ér el 

(1996-1999 között az éves átlaghozam 25,85%) 2000 első ne-

gyed-évében 21% hozam volt, s az együttes vagyon 17 milliárd 

forint fölé emelkedett. A portfolióban jórészt állampapírok szere-

pelnek, fele részben rövid távúak, fele részben hosszú távúak. 

Viszonylag kicsi a részvényarány, s az ország kockázatmegosztá-

sa céljából amerikai, európai és magyar vezető részvényeket (blue  

chip-eket) tartunk. 

 2. Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások jelentős 

adókedvezményt élveznek. 

 Az MKB Nyugdíjpénztár tagja az általa befizetett összeg 

30%-ára évi 100.000 Ft értékhatárig adókedvezményt vehet 

igénybe. Az 1958 előtt születettek adókedvezményének felső 

határa évi 130.000 Ft. A munkáltató által átvállalt, havi tagdíj-

ként fizetett összeg járulékmentes, a munkavállaló számára pedig 

nem jelent SZJA- és TB-járulékterhet. A munkáltató eseti támo-

gatása az egyéni befizetésekhez hasonlóan, szintén 30% adóked-

vezményt élvez. 

 3. A nyugdíjjogosultság elérésekor a tag az egyéni szám-

láján befizetésekkel és hozammal felhalmozott összeget egy 

összegben vagy meghatározott idejű járulékként veheti fel. 

(Az állami nyugdíjjal szemben örökölhető is!) Az egyösszegű 

kifizetésre a bejelentést követő 15 napon belül sor kerül. A nem 

tőkésített hozamot a negyedéves hozamelszámolást követően kell 

kifizetni. 

 4. A nyugdíjpénztár tagja legalább 3 éves tagság esetén 

kedvezményes kölcsönt is igénybe vehet az egyéni számláján 

szereplő összeg 30%-áig. Az MKB kedvező kamatozású áthidaló 

hitellel is szolgál a pénztártagok számára. Az áthidaló  hitel  

maximális  mértéke  az  egyéni  számlán  szereplő  összeg  

22,9%-a.  További  feltétel:  folyószámlanyitás  az  MKB-nál. 

 Az MKB Nyugdíjpénztár modern informatikai rendszere lehe-

tővé teszi az elektronikus úton való tájékoztatást. Az MKB hon-

lapján (www.mkb.hu) belül: MKB  Szolgáltatások  Lakosság 

 Nyugdíjpénztár útvonalon, valamint a nyugdíjpénztár önálló 

honlapján (www. mkbnyp.hu)  a pénztár aktuális anyagai hozzá-

férhetőek.  Egyéni  számlánkról  a  Telebank  268-8313  számán  

érdeklődhetünk. Központi  ügyfélszolgálat:  1051  Budapest,  

Szent István tér 15. Telefon: 268-7001, 268-8270. Fax: 268-

7002. A Pedagógus Tagozatról, a belépésekről a 322-8456-os 

telefonszámon Horváth Erzsébetnél és a PSZ területi irodáinál 

lehet tájékozódni. 
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A MAGASABB VEZETŐI MEGBÍZÁS FELTÉTELEI, 

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 
 
Az utóbbi időben több alkalommal keres-

ték meg szakszervezetünket a magasabb 

vezetői megbízás elnyerésével, pályázta-

tással, a követendő véleményezési eljárás-

sal kapcsolatos kérdésekkel. 

 A  kérdezők  között  fenntartók,  nevelő-

testületek, közalkalmazotti tanácsi tisztség-

viselők  egyaránt  megtalálhatóak  vol-tak. 

 Úgy gondoljuk tehát, érdemes az 

irányadó jogszabályi rendelkezések rövid, 

összefoglalt ismertetése a gyakorlatban 

felmerülő problémák tükrében. 

 1. A nevelési-oktatási intézményve-

zetői megbízás feltételeit a közoktatásról 

szóló törvény 18. §-a határozza meg. 

Eszerint intézményvezetői megbízást az 

kaphat, aki: 

 - az adott nevelési-oktatási intéz-

ményben pedagógus-munkakör betöltésé-

hez szükséges felsőfokú iskolai végzett-

séggel és szakképzettséggel, továbbá 

középiskolában egyetemi szintű tanári 

végzettséggel és szakképzettséggel, to-

vábbá pedagógus-szakvizsgával rendelke-

zik; 

 - legalább 5 év pedagógus-munka-

körben szerzett szakmai gyakorlata van; 

 - a nevelési-oktatási intézményben 

pedagógus-munkakörben határozatlan 

időre alkalmazásban áll, vagy ha nem, 

akkor a megbízással egyidejűleg részére 

pedagógus-munkakörbe határozatlan időre 

kinevezést adnak. 

 Az egyes speciális nevelési-oktatási 

intézményekben (nemzetiségi, kisebbségi 

nyelven oktató-nevelő vagy kétnyelvű, 

illetve kizárólag fogyatékos gyermekek, 

tanulók nevelését-oktatását ellátó) az 

eltérő feltételeket a jogszabály külön 

meghatározza. 

 Különleges szabály, hogy ha nincs a 

képzés szakirányának megfelelő egyetemi 

szintű tanárképzés, szakközépiskola ve-

zetésével megbízható az is, aki a képzés 

szakirányának megfelelő egyetemi szintű 

végzettséggel és szakképzettséggel és 

pedagógus-szakvizsgával vagy felsőokta-

tási (egyetemi vagy főiskolai szintű) szak-

irányú továbbképzésben szerzett intéz-

ményvezetői szakképzettséggel ren-

delkezik. 

 Végül többcélú intézményben (egysé-

ges vagy összetett iskola, közös igazga-

tású közoktatási intézmény, általános 

művelődési központ) vezetői megbízást az 

kaphat, aki bármelyik, az intézmény által 

ellátott feladatra létesíthető intézményve-

zetői megbízáshoz szükséges feltételekkel 

rendelkezik. Ha a feltételek bármelyike 

egyetemi végzettséget ír elő, a vezetői 

megbízáshoz erre van szükség. 

 A fenntartó tehát még méltányosság-

ból  sem bízhat meg olyan pályázót, aki az 

előírt feltételekkel nem rendelkezik. 

 Melyek azok a jogszabályi előírások, 

amelyeket a gyakorlatban nem ismernek, 

vagy az értelmezésük gondot okoz? 

 a) Sok esetben nem észlelik, hogy a 

törvény hatálybalépése a közoktatási in-

tézmények kinevezett vezetőinek megbí-

zását nem érinti. [Közoktatási törvény 

126. § b) pont]   

 A pedagógus-továbbképzésről és a 

szakvizsgáról rendelkező 277/1997. (XII. 

22.) korm. rendelet  akként rendelkezik, 

hogy: 

 - 2002. január 1-jétől kezdődően a 

nevelési-oktatási intézmény vezetői meg-

bízásánál - azonos feltétellel rendelkező 

pályázók esetén - előnyben kell részesíteni 

azt, aki rendelkezik pedagógus-szakvizs-

gával.  

 - 2010. január 1-jétől kezdődően 

közoktatási intézmény vezetésére új meg-

bízást az kaphat, aki rendelkezik pedagó-

gus-szakvizsgával. 

 b) Elkerüli a kérdezők figyelmét az 

is, hogy az oktatási törvény 127. § (1) 

bekezdés a) pontja mind a pedagógus-

munka-körben való alkalmazáshoz, mind a 

vezetői megbízáshoz átmeneti szabályokat 

is meghatároz. 

 c) A szakmai gyakorlat vizsgálatánál 

figyelemmel kell lenni arra, hogy: 

 - szakmai gyakorlatként az óvodá-

ban ragaszkodik a törvényhozó az óvoda-

pedagógus-munkakörben eltöltött időhöz; 

 - a más nevelési-oktatási intézmény-

ben pedagógus-munkakörben, valamint 

felsőfokú oktatási intézményben oktatói 

munkakörben eltöltött időt lehet figye-

lembe venni. 

 A szakmai gyakorlat időtartamába nem 

számít be a közalkalmazotti jogviszony-

nak (munkaviszonynak) 30 napot megha-

ladó szünetelésének időtartama, továbbá 

az az időtartam sem, amikor a pedagógus 

foglalkoztatása nem érte el a munkakörre 

megállapított heti kötelező óraszám 25%-

át. 

 Figyelemre méltó, hogy a törvény nem 

emel ki egyetlenegy esetet sem a jogvi-

szony szünetelési módjai közül (gyes, 

gyed stb.). 

 - Szakmai gyakorlatként elfogad-

ható: 

 a pedagógiai szakszolgálatban és a 

pedagógiai-szakmai szolgálat ellátását 

nyújtó munkakörben, 

 szakiskolában és szakközépiskolá-

ban a nem iskolai gyakorlati képzésben 

szakoktatói vagy gyakorlati oktatásvezetői 

munkakörben, 

 művészeti szakiskolában és szak-

középiskolában, valamint alapfokú művé-

szetoktatási intézményben a képzés szak-

irányának megfelelő művészeti pályán 

eltöltött idő is, ha a pályázó rendelkezik 

legalább 3 év szakmai gyakorlattal. 

 2. Az oktatási törvény előírása szerint 

az intézményvezető kiválasztása nyilvános 

pályázat útján történik, beleértve a megbí-

zás meghosszabbítását is. Lehetőség van 

ugyanis arra, hogy ugyanannak a közal-

kalmazottnak a pályáztatási eljárás sza-

bályainak a betartásával több alkalommal 

is adjanak magasabb vezetői megbízást. A 

megbízás időtartama legalább 5, és leg-

feljebb 10 évre, illetve tanévre (nevelési 

évre) adható. 

 A pályázati eljárás lefolytatásával 

összefüggő előkészítő feladatokat a köz-

oktatási intézményt fenntartó önkormány-

zat jegyzője, főjegyzője, más fenntartó 

esetén a munkáltató megbízottja látja el. 

Ez utóbbi szabály jelentős különbség az 

önkormányzati és az egyéb fenntartásban 

lévő intézmények között. 

 A pályázati felhívás tartalmát, eljárási 

szabályait a Kjt. végrehajtásáról rendel-

kező 138/1992. (X. 8.) korm. rendelet 5. 

§-a határozza meg. 

 Lehetőség van arra, hogy ha az intéz-

mény vezetőjének a magasabb vezetői 

megbízása a reá irányadó öregségi nyug-

díjra jogosító életkor elérését megelőző 2 

éven belül jár le, részére - nyilvános pá-

lyázat kiírása nélkül - vezetői beosztás 

ellátására szóló megbízást adjanak a köz-

oktatási intézmény vezetésével kapcsola-

tos feladatok ellátására. Ez a megbízás a 

felmentési idő utolsó napjáig, nevelési-

oktatási intézményben, ha a felmentési idő 

előbb járna le, augusztus 31. napjáig szól-

hat. 

 Ez a szabály azonban csak a vezetőre 

irányadó öregségi nyugdíjkorhatár és nem 

az előrehozott öregségi nyugdíjkorhatár 

figyelembevételével alkalmazható. 

 3. Állandóan visszatérő kérdés: mely 

testületek jogosultak véleményezni a 

magasabb vezetői pályázatot, és ki hatá-

rozza meg a véleményalkotás módját? 

 Az irányadó szabályokat a 138/1992. 

(X. 8.) korm. rendelet és a nevelési-okta-

tási intézmények működéséről szóló 

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet tartal-

mazza. Néhány fontosabb ezek közül: 

 A nevelőtestület az intézményve-

zetői pályázathoz készített vezetési prog-

rammal összefüggő szakmai véleményét a 

véleményezési határidőn belül alakítja ki. 

Ez a határidő a pályázatnak a nevelőtes-

tület részére történő átadás napját követő 

első munkanaptól számított 30 nap.  

 Az alkalmazotti közösség a neve-

lőtestület véleményét követően, annak is-

mertetése után abban a kérdésben foglal 

állást, hogy támogatja-e a pályázó vezetői 

megbízását. 
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 A nevelőtestület elnökből és két 

tagból álló bizottságot választ, amelynek 

feladata megszervezni az alkalmazotti  

értekezletet  és  a  nevelőtestület  érte-

kezletét. 

 Az előkészítő bizottság elnökének 

feladatait, az azok teljesítésével össze-

függő határidőket az MKM rendelet 12. §-

a tartalmazza. 

 Az alkalmazotti közösség értekez-

lete akkor határozatképes, ha a nevelési-

oktatási intézményben dolgozók legalább 

2/3-a jelen van. 

 A nevelőtestületi értekezlet határo-

zatképességhez pedig a nevelőtestület 

tagjai 2/3-ának jelenléte szükséges. 

 Mindkét testület azonban saját 

maga határozza meg, hogy milyen módon 

alakítja ki véleményét, azzal a megkötés-

sel, hogy a nevelőtestület az intézmény 

vezetésére vonatkozó program és a szak-

mai helyzetelemzésre épülő elképzelések 

támogatásáról vagy elutasításáról titkos 

szavazással határoz. 

 A nevelőtestületi értekezletre és az 

alkalmazotti közösség értekezletére meg 

kell hívni azt, aki a pályázatot benyújtotta, 

és lehetőséget kell biztosítani, hogy el-

képzeléseit ismertesse. 

 A pályázó nem vehet részt az al-

kalmazotti közösség, illetőleg a nevelő-

testület döntésének meghozatalában ak-

kor, amikor személyéről, illetőleg az általa 

benyújtott vezetési programról szavaznak. 

 Azt azonban - véleményem szerint - 

nem lehet kizárni, hogy több pályázó 

esetén az intézményben közalkalmazotti 

jogviszonyban álló pályázó a másik - akár 

belső, akár külső - pályázó pályázatának 

elbírálásánál jelen legyen. Megfontolandó 

azonban, hogy a szavazásban érdekeltként 

részt vegyen-e vagy sem. 

 Az oktatási törvény 102. § (3) be-

kezdése véleménynyilvánítási jogot biztosít 

az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezet-

nek, a diákönkormányzatnak, továbbá - ha 

nem rendelkezik egyetértési joggal - a helyi 

kisebbségi önkormányzatnak, szakközépis-

kola, szakiskola esetén a fővárosi, megyei 

gazdasági kamarának, amely szervezetek a 

véleményezési határidőn belül nyilváníthat-

ják ki véleményüket. Ezen szervezetek ma-

guk határozzák meg, hogy álláspontjukat 

miként alakítják ki, és jogosultak arra is, 

hogy véleményüket közös okiratba foglalják 

a vezetői programról. 

 Az alkalmazotti közösség értekez-

letén a nevelőtestület, az iskolaszék (kollé- 

giumi szék, óvodaszék) és más vélemé-

nyezésre jogosult véleményét az alkalmazotti 

értekezlet döntése előtt ismertetni kell. 

 4. A pályázatot a véleményezési 

határidő lejártát követő 30, ha az elbírá-

lásra váró pályázatok száma a 25-öt eléri, 

60 napon belül el kell bírálni, illetve ha a 

munkáltatói jogot a képviselő-testület 

gya-korolja, a pályázatokat a közgyűlés, 

képviselő-testület részére a 30., illetve 60. 

napot követő első testületi ülésre be kell 

nyújtani. 

 A nevelési évhez kötődően, ha az 

intézményvezetői megbízás kezdő napja 

nem a tanév (nevelési év) első napja, az 

intézményvezetői megbízást akkor is a 

tanév (nevelési év) utolsó napjáig kell 

adni, ha a megbízás ennél az időpontnál 

korábban vagy később járna le. 

 Előfordulhat azonban, hogy a ma-

gasabb vezetői beosztás ellátására kiírt 

pályázat nem vezetett eredményre. Ilyen 

esetben a közoktatási intézmény vezetésé-

vel kapcsolatos feladatok ellátására - 

nyilvános pályázat kiírása nélkül - vezetői 

beosztás ellátására szóló megbízás adható 

a közoktatási intézmény megfelelő felté-

telekkel rendelkező közalkalmazottjának. 

 Ilyen megbízás hiányában a közok-

tatási intézmény vezetésével kapcsolatos 

feladatokat a közoktatási intézmény szer-

vezeti és működési szabályzatában meg-

határozott helyettesítés rendjében foglal-

tak szerint kell ellátni. 

 Újabb nyilvános pályázat kiírása 

nélkül ily módon a vezetői feladatok leg-

feljebb 1 évig (tanévig, nevelési évig) 

láttathatóak el. 

 Fontos tudni, hogy e két utóbbi eset-

ben vezető, és nem magasabb vezetői 

beosztásról van szó, következésképpen - 

az állandó bírói gyakorlat szerint - a fel-

adatot ellátó vezetői pótlékra és óraked-

vezményre jogosult. 

 Ez az eset eltér attól a helyzettől, amikor 

a magasabb vezető tartós akadályoztatása 

miatti helyettesítéséről van szó. Ekkor 

ugyanis a helyettesítőt a magasabb vezető 

pótléka és kötelező óraszáma illeti meg. 

 Mint ismeretes, a magasabb vezetői 

megbízás szabályai jelentős módosításon 

mentek keresztül, és a legfontosabb mó-

dosítás  éppen  az  volt,  hogy  a  nevelő-

testület  bármilyen  arányú  támogatása  

ellenére  a  fenntartó  jogosult  más  pá-

lyázót  kinevezni. 

 Ez természetesen megnehezíti, sajnos 

olykor lehetetlenné is teszi az intézmény-

ben a magasabb vezető és a beosztott 

közalkalmazottak együttműködését, végső 

fokon veszélyezteti a feladat ellátását. Az 

ilyen döntést követően az intézményben 

kialakult hangulat mély nyomokat hagy a 

pedagógusokkal együttérző, minden rez-

dülésükre élénken reagáló gyermekekben, 

tanulókban, éppen ezért fenntartóknak, 

közalkalmazottaknak és a kinevezésre 

kerülő magasabb vezetőnek jó szívvel 

csak három tanács adható: 

  A fenntartók a pályázók kiválasz-

tásánál különös figyelemmel és felelős-

séggel járjanak el akkor, amikor több 

pályázó esetén bármelyikük mellett nagy-

arányú a nevelőtestület, a közalkalmazotti 

közösség, a szolgáltatást igénybe vevők 

támogatása. 

  A közalkalmazotti közösségnek, 

ezen belül a nevelőtestület tagjainak ki-

emelt felelőssége van a zavartalan oktatás-

nevelés biztosításában, a gyermekek, 

tanulók, szülők harmonikus kiszolgálásá-

ban. Így ha nem is az általuk legalkalma-

sabbnak tartott pályázó kinevezésére kerül 

sor, a kinevezést követően már erkölcsi és 

munkavállalói kötelességük a vezetővel 

való együttműködés. 

  A kevesebb támogatással bíró 

pályázó kinevezése esetén óvakodjon a 

retorziótól, nevezetesen attól, hogy mun-

káltatói intézkedései során akár csak a 

látszatát is keltse annak, hogy azokat 

"sértettségében" hozta. Nem kis önmeg-

tartóztatással, szakmai és emberi maga-

tartásával nyerje meg beosztott közalkal-

mazottjai és a szülők, ta-nulók, gyermekek 

bizalmát és elismerését. 

 A hatályos jogszabályok külön kiemel-

ten nem határozzák meg, hogy a szakszer-

vezet tisztségviselője az intézményvezetői 

pályáztatás során milyen jogokat gyako-

rolhat. 

 A szakszervezeti tisztségviselő sze-

mélyesen véleményt nyilváníthat mint 

közalkalmazott a közalkalmazotti érte-

kezleten, és amennyiben pedagógus-

munkakört tölt be, úgy a nevelőtestületi 

értekezleten. 

 Fontos ugyanakkor, hogy a szakszer-

vezeti tiszségviselők nyújtsanak segítséget 

a szakszervezeti tag munkavállalóknak 

véleményük kialakításában, és legyenek 

szószólói a munkavállalói közösségnek a 

vélemények ismertetésében. 

 

Dr. Selmeciné dr. Csordás Mária 

jogtanácsos 
 

LAPUNKRÓL 
 

A Pedagógusok Lapja szakszervezetünk tisztségviselőinek, tagjainak egyik legfontosabb információforrása. Minden PSZ-alapszervezethez 

(intézményhez) egy-egy példányban juttatjuk el, településenként egy címre postázva. Fontos, hogy minden alapszervezet időben megkapja.  

 Természetesen a Pedagógusok Lapjához előfizetéssel is hozzá lehet jutni. Ebben az esetben közvetlenül az előfizető címére postázzuk. Az 

évi előfizetési ár 2000 januárjától 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, változatlan fizetési feltételekkel: egész oldalas hirdetés (A/4 -es formában, fe-

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

tételt 25 százalékos áfa terhel. 
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Ezzel a címmel a sajtóorgánumokban tallózva a velünk vagy rólunk készült írásokból közlünk összeállítást. Így egyrészt egy csokorba gyűjtve áttekintést kap-

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

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

 

MAGYAR HÍRLAP 
(2000. IV. 27.) 

Megkurtítanák a nyári vakációt 
 

Pedagógiai szempontból erősen vitatható a két és 

fél hónapos nyári szünet - vélekednek oktatáspoli-

tikai szakértők, így indokolt, hogy új rendje legyen 

a tanévnek. (...) 

 A minisztérium tanácsadó testületeként mű-

ködő Közoktatáspolitikai Tanács ülésén is fölme-

rült, hogy egy törvénymódosítás során meg kell 

vizsgálni, nem túl hosszú-e a 185 napos tanév - 

fejtette ki Varga László, a Pedagógusok Szakszer-

vezetének ügyvivője. A nyári szünet megkurtítása 

mellett szól, hogy az érettségik mindig a júniusi 

kánikulára esnek, augusztus 20. után viszont 

hidegebbre fordul az idő. 

 A tanács legutóbbi ülésén a következő tanév 

rendjéről nem sikerült kompromisszumra jutnia a 

minisztérium, a pedagógusok, az önkormányzatok, 

valamint a szülők és diákok képviselőinek. Prob-

léma, hogy a következő tanévben az ünnepek nagy 

része hétköznapra esik, ám a 185 tanítási napot 

mindenképpen ki kell jelölni. Jövőre emiatt az 

évközi szünetek várhatóan rövidebbek lesznek - 

mondta Varga. (...) 

NÉPSZABADSÁG 
(2000. V. 4.) 

Viták a tanév rendjéről 
 

(...) Az Oktatási Minisztérium négy javaslatot 

terjeszt elő a tanévkezdés időpontjára: augusztus 

28-át, augusztus 30-át, szeptember 1-jét vagy 

augusztus 28. és szeptember 1. között az iskola, a 

fenntartó és a szülők megállapodása alapján egy 

tetszőleges időpontot. Ez utóbbit támogatja a 

Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet, 

valamint a Pedagógusok Demokratikus Szak-

szervezete. A Pedagógusok Szakszervezete viszont 

az egységes tanévkezdés híve. A Magyar Szülők 

Országos Szervezete szeptember 4-én kezdené a 

tanévet. 

NÉPSZAVA 
 (2000. IV. 25.) 

Pedagógusbérek felzárkóztatása 

többlépcsős programmal 
 

A rendszerváltás óta nominálisan ötszörösére 

nőttek a tanári bérek, ám vásárlóértékben - az 

utóbbi évek néhány százalékos reálkereset-emel-

kedése ellenére - ma is jelentősen elmaradnak a 

kilencvenes évek elején mértektől - nyilatkozta 

lapunknak Árok Antal, a Pedagógusok Szakszer-

vezete titkára. (...) A fizetések alig emelkedtek, a 

fogyasztói árindex 570 százalékkal nőtt az elmúlt 

tíz évben - mondta Árok Antal. (Ezen belül például 

a háztartási energia, a fűtés 1130 százalékkal 

emelkedett.) 

 (...) Úgy vélte, 1990-1999 között a legrosszabbul 

a középiskolai tanárok jártak, bérnöveke-désük 460 

százalékos volt, ez a fogyasztói árak emelkedésével 

összevetve 76,5 százalékos reálbérindexet mutat. (...) A 

mostani helyzet javítása érdekében három-négy évre 

szóló, többlépcsős felzárkóztató programot kell elfo-

gadtatni, amelyhez a kormányzat garantálja a finanszí-

rozási feltételeket. 
 

(2000. V. 4.) 

Óvodák magánkézbe 
 

Az óvodák többségét magánkézbe kívánja adni a 

helyi önkormányzat Székesfehérváron. (...) A 

szülőknek ezentúl fizetniük kell az eddig ingyene-

sen biztosított szolgáltatásokért. (...) 

 Bár az Aranyeső Alapítvány (a kiszemelt 

fenntartó - szerk.) azt ígéri, a teljes tantestület 

munkájára igényt tart a jövőben is, a pedagógusok 

is tartanak a privatizációtól. (...) Többen úgy 

döntöttek, amennyiben az új fenntartó kevesebbet 

fizet, otthagyják az óvodát. 

 Székesfehérváron több oktatási intézményt 

terveznek megszüntetni vagy összevonni a közel-

jövőben - tette mindehhez hozzá Boldizs Kál-

mánné, a Pedagógusok Szakszervezete megyei 

titkára. Az oktatási intézmények további raciona-

lizációjáról a május végi közgyűlésen döntenek. 

KÖZNEVELÉS 
(2000. V. 5.) 

"Magasabb béremelésnek is meglenne 

a fedezete" 

Szakszervezeti konferencia a közoktatás 

finanszírozásáról 
 

(...) A magyar közoktatás európai esélyei címmel 

április 4-én vitaülést tartott a PSZ több érdekelt fél 

részvételével, annak a rendezvénysorozatnak a 

részeként, amelyet Világakció az oktatásért címen 

az Oktatási Internacionálé (pedagógus-szakszerve-

zeteket tömörítő nemzetközi szövetség) szervez. 

 Elie Jouen, az Oktatási Internacionálé főtit-

kárhelyettese előadását úgy kezdte, hogy az utóbbi 

egy-két évtizedben alapvetően megváltozott a 

gazdaságban a termelés jellege. (...) Ez új köz-

oktatási rendszert igényel, ám kérdés, hogy a 

rendszerben megvan-e az akarat és a lehetőség, 

hogy újradefiniálja feladatait. A magánoktatás 

érzékenyen reagál az új kihívásokra, csakhogy rá 

hagyatkozva kettészakad a társadalom. Az állami 

oktatás finanszírozásában viszont ütközik a politi-

kai és a társadalmi érdek. A választók ugyanis 

kisebb adóterheket követelnek, így azonban keve-

sebb pénz jut a közoktatásra. (...) 

VILÁGGAZDASÁG 
(2000. IV. 13.) 

A minimálbér-emelés teljesen megváltoztatná a 

közalkalmazotti béreket 

Hatalmas forráshiány 
 

A minimálbér 40 ezer forintra történő emelése 

talán a legjobban a közalkalmazotti szférát érin-

tené. (...) Ez több mint százezer ember bérét vál-

toztatná meg azonnal. A finanszírozási igény is 

óriási: csak az oktatásban százmilliárdos lenne. 

(...) Az érintett szakszervezetek nem zárkóznak el a 

minimálbér tervezett mértékű emelésétől, ehhez 

azonban csak akkor járulnak hozzá, ha az a bér-

tábla egészének rendezésével jár. 

 Hasonló álláspontot képvisel Árok Antal,  a 

Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) ügyvivője 

is, aki elmondta: a bértábla nyolc pontban még a 

mostani, 25 500 forintos minimálbért sem éri el. 

Az ügyvivő egyébként a közelmúltban fejezte be a 

pedagógusbérek tízéves (1990 és 1999 közötti) 

összehasonlítását. Számításai szerint míg az inflá-

ció elérte az 569 százalékot, a középiskolai peda-

gógusok bérnövekedése csupán 435 százalékos 

volt. 

MTI SZOLNOK 
(2000. IV. 21.) 

Árvíz - védekezés földön és égen 
 

(...) Sajnos a nagy víznyomás miatt a parttól 

néhány méterre álló iskolánk pincéjébe betört a 

víz, a kazánházat is megrongálta, ezért 25 köb-

méter betonnal erősítették meg az alagsort - tájé-

koztatott dr. Pataki Mihály, a Tiszaparti Gimná-

zium igazgatója. (A PSZ intézményvezetői tago-

zatának elnöke. - A szerk.) 

 Az igazgató elmondta, a 686 diákjuk közül 

147-en vettek részt a gátépítésben, a "Tiszától 

védve a Tiszapartit", de különösen megható volt 

tapasztalni azt az önzetlen segítőkészséget, amiről 

a Szolnokra hazautazó egykori tiszapartis diákok, 

ma már egyetemista, főiskolás fiatalok tettek 

tanúbizonyságot: aki csak tehette, sietett az alma 

materhez segíteni. 

DÉLMAGYARORSZÁG 
(2000. IV. 17.) 

Forráshiány az oktatásban 
 

Az önkormányzatok több mint 72 százaléka össze-

sen 3,5 milliárd forinttal csökkentette saját, okta-

tásra fordított kiadásait. (...) 

 A PSZ szerint a közoktatás finanszírozási 

helyzetén nem érződik, hogy a központi költség-

vetés idén jelentősen növelte az oktatási normatí-

vákat, ami azt jelenti, hogy az önkormányzatok 

többsége továbbra sem érzi sürgetőnek az oktatás 

megfelelő szintű finanszírozását. (...) Ráadásul az 

új elosztási rendszer a nagyobb iskolafenntartó 

önkormányzatoknak, mint amilyen a szegedi is, 

kifejezetten kedvezőtlen az szja helyben maradó 

összeg szempontjából. (...) 

HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ 
(2000. IV. 28.) 

Nem csak mi megyünk, jönnek is 
 

Az állam nem menekülhet ki a közoktatásból, az 

ő felelőssége, hogy javítsa az oktatás feltételeit - 

Borbáth Gábor, a Pedagógusok Szak-

szervezetének főtitkára fogalmazott így csütör-

töki debreceni látogatásán. 

 Tájékoztatóján szólt arról, hogy az oktatásfi-

nanszírozásban 1990 és 2000 között az állami 

normatív költségvetés növekedése 22 százalékos 

volt. Miközben az állam növelte a fejkvótát, az 

önkormányzati támogatás feleannyira sem nőtt. A 

költségvetési törvény az önkormányzatok saját 

forrásait nyirbálta meg. Azoknak az önkormány-

zatoknak, amelyek jelentős hozzájárulást adtak az 

oktatáshoz, a nagyobb állami támogatás mellett sem 

emelkedett az összes költségvetése, tehát intézmény-

racionalizálást, létszámcsökkentést kellett végrehaj-

taniuk. Debrecenben az állami normatívaváltozás 

22,5 százalék, az önkormányzati oktatási költségve-

tés növekedése 11,7 százalékos volt. 

 2001-2002-ben lépcsőzetesen lép életbe a 

taneszközrendelet - hallottuk -, mely például azt 

írja elő, hogy milyen berendezésnek kell lennie egy 

tanteremben, milyen világításnak stb. 

 A fenntartók a rendelet végrehajtására még nem 

tudtak pénzt félretenni. Országosan legalább 30 

milliárd forint kellene rá. Ha viszont nem tesznek 

eleget a rendeletnek, törvényt sértenek vele. 

 Az oktatás össztársadalmi ügy - mondta a főtitkár. 

Az Európai Unióhoz való csatlakozásra felkészülni 

nem távoli, hosszú távú dolog. Tudomásul kell venni, 

hogy a kapu mundkét irányból kinyílik. Nemcsak a mi 

gyerekeinknek kell helyt állni Münchenben vagy 

Párizsban, hanem hazánkba is érkeznek külföldi 

fiatalok, akik itt akarnak boldogulni. Ez a nyugati 

országrészben már kézzelfogható. (...) 
  

Válogatta: 

Juhász Olga sajtómenedzser 
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Ismét a pedagógus teniszbajnokságról 
 

Örvendetes visszhangot keltett a lapunk 3. számában megjelent, országos peda-

gógus teniszversenyre toborzó felhívás. (Ez egyébként a Mentor című havilap 

áprilisi számában is olvasható.) 

 Mint ismeretes, a várhatóan izgalmas és népes, a pedagógusok körében nép-

szerű sportág kedvelőinek viadalára június 24-25-én kerül sor Balatonalmádi-

ban. Amint a felhívásból is látni, május 31-ig még lehet jelentkezni írásban a 

PSZ Országos Irodájánál (1068 Budapest, Városligeti fasor 10., telefon és fax: 

06/1/342-7766). Bővebb tájékoztatást az érdeklődők a már említett, márciusi 

számunk 15. oldalán találhatnak. 

 
A színes diploma 

 
Az Országos Nyugdíjastagozat intézőbizottsága levélben fordult Pokorni Zoltán miniszterhez a jubile-

umi diplomák anyagi fedezetének rendezése érdekében. Alább közöljük az április 14-én kelt válasz 

szövegét. 

 Az 1993. évi LXXX. sz. felsőoktatási törvény 24. fejezet 100. §-ának (4) bekezdése szerint "A 

felsőoktatási intézmény arany, gyémánt, vas, illetve rubin díszoklevelet adományozhat annak, aki 

oklevelét 50, 60, 65, 70 éve szerezte, közmegbecsülésre méltó, megfelel a felsőoktatási intézmény 

szabályzatában foglalt követelményeknek, és így a felsőoktatási intézmény hírnevét öregbítette." 

 A pedagógusképző intézmények új SZMSZ-eit most hagytuk jóvá, és azokban a felsőoktatási 

törvényben megfogalmazott "díszoklevél adományozások" minden intézménynél feladatként jelennek 

meg. A díszoklevelet az eredeti oklevelet kiállító intézménytől vagy annak jogutódjától lehet a jubile-

umkor kérni. A kérelem beadását a kérelmező címének megismerése indokolja. A honosított oklevél 

esetében vagy a jogutód intézményhez, vagy utolsó munkahelyhez legközelebbi - azonos alapképesítést 

adó - felsőoktatási intézményhez lehet a kérelmet beadni. 

 Az azelőtt közoktatási intézményben dolgozó díszoklevelesek számára minden évben a minisztéri-

um az az évi költségvetésben biztosít a jutalmazás céljaira fedezetet. Ennek mértéke az az évi költség-

vetésben jóváhagyott kerettől függ. Az egyes intézmények saját keretük alapján határozzák meg a 

jubileumi oklevélhez adandó anyagi jutalom mértékét. A jubileumi okleveleket mindig ünnepélyes 

keretek között adják át vagy a tanévnyitó, vagy az az évi diplomaosztó ünnepélyen. Ez a jövőben is 

változatlan marad. 

 A felsőoktatási törvényben foglaltak szerint a jövőben is biztosítani tudjuk a jubileumi oklevelek 

kiadását, és azokhoz - az az évben jóváhagyott költségvetés alapján - a jutalom anyagi fedezetét. A 

felsőoktatásban dolgozó pedagógusok számára a díszoklevelekhez az anyagi fedezetet a költségvetés 

nem biztosítja. 

 

 

Magyar-Francia Gála 
 

2000. június 11-én (vasárnap) délután 4 órai kezdettel Budapesten a Körcsarnokban nagy-

szabású hangversenyt rendez a Pedagóguskórusok Országos Társasága, a Magyar Kórusok 

és Zenekarok Szövetsége - KÓTA, valamint a Magyar Francia Ifjúsági Alapítvány. A kon-

certen 4 gyermek- és ifjúsági kórus, illetve 22 felnőtt énekkar (köztük 12 pedagóguskórus) 

előadásában francia és magyar szerzők műveit hallgathatja az érdeklődő közönség. A prog-

ramot hangszeres előadók, együttesek bemutatkozása is színesíti. E rendezvény előhírnöke a 

2001-es franciaországi Magyar Kultúra Éve sorozatnak. 

 Tudjuk, hogy a kórustalálkozó a már nagyon megfáradt kollégák pihenőnapjára esik, 

mégis kérjük, hogy minél többen vegyenek részt - más zeneszerető, értő és pártoló érdeklő-

dőkkel együtt -, így bizonyosan maradandó élménnyel lesznek gazdagabbak. A belépés 

egyébként díjtalan. 
 

 

A Mentor áprilisban 
 

Az egyre ismertebb hazai magazin, a Mentor áprilisban már korábban jelent meg, mint az előző hóna-

pokban. Ám a gyorsabb szerkesztés és nyomás nem vált kárára, sőt - a múlt hibáiból is okulva - inkább 

javára. 

 A lapnak egyre növekvő erénye az iskolai élettel való lépéstartás, párosulva a sokszínűséggel és 

igényességgel. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a buzdító példák mellett a bírálat hangját is hallatja. 

Ennek illusztrálására hadd említsük meg az Ördögi körben című írást a funkcionális analfabéták 

számának rohamos növekedéséről, és lelkesítő ellentétként a budapesti Kontyfa utcai iskolaegyüttesről 

szóló riportot. Felnőttnek, tanulónak pedig szívet-lelket melengető a hetvenéves Padisák Mihályról - a 

rádiós "Miska bácsiról" - írt életrajzi bemutató. 

 A tankönyvkritikai melléklet, a Támpont gazdag anyagából a szerkesztőség rövid levelét emeljük 

ki; ebben a tankönyveket használó pedagógusokat és diákokat buzdítják véleménymondásra. Végül is 

ők a legérdekeltebbek e "műfajban". 

 A melléklet természetesen ezúttal is bővelkedik tartalmas, több tantárgyat felölelő tankönyvismer-

tetésekben. 

 PÜNKÖSDI AJÁNDÉK 

Lapunk márciusi számában tömören szól-

tunk Győr-Moson-Sopron megyei bizottsá-

gunk Balaton menti csopaki üdülőjének 

gazdag kínálatáról. Most újabb ajánlatként 

közöljük pünkösdi kedvezményüket: június 

9-től június 12-ig 3 éjszakát tölthetnek a je-

lentkezők kellemes körülmények között, de 

csak 2-nek az árát (3.000,- Ft/fő) kell fizet-

niük. Erről és a többi lehetőségről a 

96/320-545-ös telefonszámon lehet érdek-

lődni. 

 MUNKA-LAP 
 A mindennapi életből vett és átvitt értelmű 

címmel jelent meg a szakszervezeti sajtó újdon-

sága, a munkavállalók érdekvédelmi folyóirata-

ként. Szerkesztőségének címe: 9222 Hegyes-

halom, Vasút u. 3., telefon: 30/902-7488. Meg-

lepően számos szervezet biztosítja megjelenését, 

köztük a mi szakszervezetünk. Az immár 2. 

szám tanúsága szerint Karácsony Szilárd fő-

szerkesztőnek rangos szerzők megszólaltatásával 

sikerült országos érdekű lapot létrehoznia. Szív-

ből kívánjuk, bármilyen nehéz, győzze lelkese-

déssel a lapjával is vívott érdekvédelmi küzdel-

met. Nehéz világunk a témák bőségével szolgál. 

 KÜLÖNLEGES LEHETŐSÉG 
 Az "Éden" Játszóház és Baba-Mama Klub 

nem mindennapi vállalkozás: programja szerint 

a kicsi gyermekektől a nagyszülőkig kínál játé-

kot, születésnapi babazsúrt, kézműves foglalko-

zásokat, nyelvtanulást, nevelési és egészségügyi 

tanácsadást. Otthona: a Bálint Zsidó Közösségi 

Ház (1065 Budapest, Révay u. 16.). Érdeklődni 

és jelentkezni a 311-6669, 311-9214-es számon, 

vagy a megadott címen személyesen lehet. 

 KORUNK JEGYÉBEN 
 Inspiráció címmel immár 8 éve jelenteti meg 

folyóiratát az Informatika-Számítástechnika Ta-

nárok Egyesülete. Ugyancsak fontos segítségül 

szolgál a lap mindazoknak a pedagógusoknak, 

akik egyre nagyobb számban és elmélyültebben 

foglalkoznak a korunkat mindinkább meghatá-

rozó telekommunikáció felmérhetetlenül növek-

vő területeivel. A szerkesztőség címe: 1143 Bu-

dapest, Stefánia u. 91. Tel/fax: 06-1-462-0415. 

 ÉLET ÉS JÁTÉK 
 DRÁMAjátékos a címe annak az időszakos 

lapnak (kb. negyedévente lát napvilágot), melyet 

hírlevélként ad ki a Magyar Drámapedagógiai 

Társaság (címe: 1022 Budapest, Marczibányi tér 

5/a, tel.: 315-1215; fax: 212-4885). Idei első 

száma - részben már lezajlott pályázatokról, il-

letve eseményekről szól, részben a következő 

hónapok kínálatáról tudósít, főként iskolai né-

zőpontból. A kerettantervek felhasználása során 

érdemes közleményeit figyelembe venni. A kö-

vetkező számmal júniusban jelentkeznek. Akik in-

formációt szeretnének közzétenni benne, május 

25-ig küldjék meg - fenti címre, vagy közvetlenül 

a szerkesztőnek, Kaposi Lászlónak  (2111 Szada, 

Székely B. u. 1/c.; tel/fax: 28/404-702). 

 LÁTNIVALÓ 

 A Budavári Királyi Palota évszázadai című 

kiállítás, amely a Budapesti Történeti Múzeum-

ban tekinthető meg, a királyi rezidencia hat és 

félszázados történetét mutatja be. Az érdeklődők 

egész évben megtekinthetik. 



 
A Pedagógusok Szakszervezete Országos Vezetőségének 

á l l á s p o n t j a  

a minimálbér felemeléséről 
 

 

A Pedagógusok Szakszervezetének kongresszusi 

programja is követeli, és az EU-csatlakozás is szük-

ségessé teszi a bérek jelentős felemelését. 

 1. A PSZ üdvözli a kormány szándékát, hogy a 

minimálbér közelítse meg a megélhetési minimu-

mot. 

 2. A PSZ a közoktatásban dolgozó valamennyi 

közalkalmazott érdekében elvárja, hogy a minimál-

bér emelésével összhangban a közalkalmazotti bér-

tábla szakmai minimumtételeinek arányos emelésé-

re kerüljön sor. Ezt tartja a közép távú bérmegálla-

podás egyik kiindulópontjának. 

 3. A minimálbéremelés és az ennek következté-

ben a közalkalmazotti szférában szükséges bérkor-

rekciók végrehajtásának feltétele, hogy a források 

teljes körű finanszírozását biztosítsa a központi 

költségvetés. 

 
Budapest, 2000. május 8.

 
 

 

 

 

 

 

 

ÁLLÁSFOGLALÁS 

a kerettanterv dokumentumtervezeteiről 

 
 

A Pedagógusok Szakszervezete Országos Vezető-

sége a kerettanterv bevezetését a közoktatás tartal-

mi szabályozásának szükséges korrekciójaként 

értékeli. A PSZ által a NAT bevezetésekor hangoz-

tatott kritikát a gyakorlat igazolta. A megfelelő 

szabályozottság hiánya egyre inkább szétzilálta 

közoktatásunkat, növelte az esélykülönbségeket. 

 A magyar közoktatás tartalmi modernizációja, 

minőségi fejlesztése azonban - bármilyen látványos 

és alapos szakmai programok is készülnek - megfe-

lelő feltételrendszer nélkül kudarcra van ítélve. 

Iskolarendszerünk hosszú ideje alulfinanszírozott, 

ennek következtében egyre rosszabb feltételek közé 

került. A működés tárgyi feltételei és a pedagógu-

sok élet- és munkakörülményei egyaránt alacsony 

színvonalúak. Miközben a szakmai programok a 

pedagógusoktól folyamatos megújulást, fejlesztő 

munkát igényelnek, keresetük tartósan a nemzet-

gazdasági átlag alatt van, csökkent a minőségi és 

többletmunkáért adható bér, szűkült a pedagógus-

továbbképzés forrása. 

 A Pedagógusok Szakszervezete ezért változatla-

nul sürgeti a közoktatás finanszírozásának rendbe-

tételét, felzárkóztatását. Meggyőződésünk, hogy 

ennek hiányában a magyar közoktatásban, a szak-

mai programok ellenére, nem a modernizáció, a 

fejlődés, hanem a romlás tendenciája bontakozik ki. 

 A PSZ szükségesnek tartja, hogy a tantárgyi 

óraszámkorlátok pedagógusfoglalkoztatásra gyako-

rolt hatásának vizsgálatára, következményeinek 

kezelésére mielőbb készüljenek modellszámítások, 

illetve országos intézkedési terv. Nélkülözhetetlen a 

finanszírozási igények, hatások prognosztizálása és 

a megfelelő források biztosítása is. 

 A PSZ aggályosnak tartja, hogy nemcsak a do-

kumentumok vitájának lezárására, hanem a keret-

tanterv megalapozott bevezetésére is kevés az idő. 

A  tankönyvek, taneszközök elkészítésének sincse-

nek meg a feltételei. Emiatt szükségesnek tartjuk, 

hogy az OM módosítsa a bevezetés ütemezését. A 

PSZ felhívja a pedagógusközösségek figyelmét 

arra, hogy a rövid idő ellenére véleményezzék a 

tervezeteket. Vizsgálják meg a kerettantervek tar-

talmát és az óraszámok összhangját, realitását. 

Szakmai érveiket, kifogásaikat mielőbb juttassák el 

a szaktárcához. 

Budapest, 2000. május 8. 

 

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE 

Országos Vezetősége 

 


