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HA EGYÜTT LÉPSZ, TÖBBRE MÉSZ! 
 

Szakszervezetünk másfél évtizede használja ezt a jelmondatot. (Bár sokan már elfelejtették.) Annak 
idején nemcsak azért találtuk ki, mert ez a szlogen a PSZ betűit is tartalmazza, hanem azért is, mert a 
kilencvenes évek elejétől a magyar szakszervezeti mozgalomban a pluralizmus túltengésével az 
együttműködés helyett egyre inkább a rivalizálás vált általános gyakorlattá. Ennek következményeit a 
hazai érdekvédelmi szervezetek válságjelenségei jól demonstrálják. Mindezt megkoronázza 
társadalmunk mélyülő megosztottsága, a pártpolitika olykor mindent elsöprő tobzódása. 
 A Francia Pedagógus-szakszervezet (SE-UNSA) kongresszusán (lásd lapunk 6. oldalát) szerzett 
élmények, tapasztalatok még inkább szembesítettek az itthoni jelenségek miatt kialakuló nyomasztó 
érzésekkel. Nemcsak azért, mert az egyik, az összefogás mellett érvelő kongresszusi küldött a latin 
országokban elterjedt közmondásáról (Hárman együtt sokkal többet érünk, mint hatan külön-külön.) 
egy ezzel ellentétes magyar szólás derengett fel: Átok fogta meg a magyart, mert az soha együtt nem 
tart. A kongresszus három napján és a munkamegbeszélések során is ezek a motivációk  feszítettek. 
Miért van az, hogy a franciák másként gondolkodnak és többre mennek, mint a magyarok? Mindez 
nem magyarázható csak a történelmi hagyományokkal.  
 Ezek után nézzünk meg néhány karakterisztikus jelenséget. Francia testvérszervezetünk, a SE-
UNSA 1993-ban több oktatási szakszervezet egyesüléséből jött létre, és lett mára az ország 
legerősebb érdekvédelmi organizációja. Ez az integráció pedig tovább folytatódik, mert a kongresszus 
nagy tetszéssel fogadott záróeseménye egy újabb fúziót előkészítő dokumentum aláírása volt.  
 A francia közoktatást egyébként sok tekintetben hasonló gondok nyomasztják, mint a miénket. 
Természetesen egészen más szinten, hiszen például az általános iskolai pályakezdő tanár éves bruttó 
keresete 22 451 vásárlóerő-paritás alapján számított euró. (Nálunk ez az érték 9 956.) Ám a társadalmi 
egyenlőtlenség, amely a közoktatás feltételrendszerében is jelen van, valamint a pedagógus-álláshelyek 
jelentős csökkenése (az idén 25 ezerrel, jövőre 32 ezerrel apad a létszám), hasonló feladatokat rónak a 
szakszervezetekre. Az oktatásfinanszírozás szűkös volta is nyomasztja francia kollégáinkat, bár ez is más 
szinten, más jelleggel okoz gondokat, mint nálunk. A törvénymódosítások ott sem az oktatás 
hatékonyságát javítják, hanem a pedagógusterhek növekedését eredményezik. 
 Az érdemi párbeszédre kell törekedni, s ha ez nem működik, akkor jöhet a tüntetés vagy a sztrájk 
– mondják. (A néhány évvel ezelőtti sztrájkok jelentős keresetveszteséget okoztak francia 
kollégáinknak, eredményeket pedig nem hoztak. Ezért a sztrájkfenyegetéssel ma már óvatosabban 
bánnak.) Tiltakozzunk, de felvetéseink, javaslataink is legyenek. A szakszervezetnek nemcsak a 
NEM szót kell ismernie, de adott esetben el kell jutni az IGEN-hez is. Az álláspontokat vitákon át 
kell kialakítani. Minden észrevételre oda kell figyelnünk, mert a kritika segíti a szakszervezetet 
abban, hogy előrelépjen. Az ellentétes vélemények előreviszik ügyeinket, ha ezeket kellő módon 
megvitatjuk, és döntést követően lezárjuk s egységesen cselekszünk. Az inkorrekt minősítés és 
cselekvés azonban visszaüt. Nem előre-, hanem hátravisz bennünket. 
 A kongresszusi dokumentumok vitája végig a konstruktivitást tükrözte. Azt, hogy különbözőek 
vagyunk és vitatkozunk, de együtt kell lépnünk. Sok száz módosító indítvány előzetesen írásban 
benyújtva, az eredeti szöveggel együtt projektorral kivetítve, szóban, higgadt érveléssel indokolva 
formálódtak a dokumentumok. Mindenki számára követhető és optimális döntések születtek. Jó 
lenne, ha mi is itt tartanánk. Példaértékű volt a fiatalok jelenléte és részvétele is a kongresszuson. 
Harmonikus nemzedékváltás zajlott le francia testvérszervezetünknél. A kongresszus előtti területi 
választásokon a megyei vezetők több mint fele konfliktusok nélkül kicserélődött. Úgy, hogy a 
fiatalabbak továbbra is számítanak idősebb kollégáik tanácsaira. Ez természetes is, hiszen tudatosan 
nevelték, képezték az utánpótlást. Ám az irányítás már az ifjabbak kezében van. 
 Ehhez képest milyen jelenségekkel találkozunk itthon? Kezdeményezéseink a magyar szakszervezeti 
mozgalom egységesítésére eddig nem sok eredményt hoztak. Konföderációs szinten a SZEF–ÉSZT-unió 
létrejött ugyan, de a valódi egyesülés még messze van. Az ágazaton belüli lépéseink is falba ütköztek. 
Hiába voltak együttes elnökségi üléseink, sokszor még a közös akció kezdeményezését is 
visszautasították. Csak a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetével (FDSZ) jutottunk el az 
együttműködési megállapodásig. A megosztottság sajnos a PSZ-en belül is felüti fejét. Az országos 
vezetőség vita után meghozott döntéseit néhányan rendszeresen úgy értelmezik, hogy azok rájuk nem 
vonatkoznak. Alapszabállyal ellentétes, inkorrekt aláírásgyűjtéseket kezdeményeznek, anélkül, hogy 
erről tájékoztatnák az országos vezetőket. A nálunk is időszerű nemzedékváltással kapcsolatos 
felvetéseket pedig sokan személyes sértésnek veszik. Tehát van mit tanulnunk a franciáktól!  Árok Antal 
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In memoriam 
MOLNÁR ELEMÉR 

 
Tisztelői, kollégái, tanítványai, barátai serege 2007. március 19-én 
búcsúzott Molnár Elemértől, a 78 éves korában elhunyt nyugalmazott 
iskolaigazgatótól Fehérgyarmaton. Olyan fa pusztult el, amelyik 
meghatározója volt az erdőnek, hangzott el a ravatalánál. 
 Kollégánk kiemelkedő személyisége volt nemcsak a városnak, 
de a volt fehérgyarmati járásnak is. Nagyapja, édesapja is tanító volt, ő 
szintén ezt a pályát választotta. Apjuk példáját követi két gyermeke is. 
 Tanító oklevele mellé biológia-földrajz szakos tanári oklevelet 
is szerzett. Volt népművelő-felügyelő, nemcsak a kórustalálkozók 
szervezője, de tagja is az énekkarnak. Szó szerint épített iskolát is, 
igazi otthont kollégáinak, tanítványainak is. Hitt a nevelés 
fontosságában. A térségben sok szegény gyermek élt, segítette 
tanulásukat és továbbtanulásukat is. Több mint húsz évig járási 
szakszervezetünk titkára volt. Neve ma is fogalom berkeinkben, Ő 
mindenütt ott volt, s ahol tudott, segített. 
 Számtalan barátja volt – együtt könnyeztünk a temetésén. 
Büszke vagyok rá nagyon, hogy engem is barátjának fogadott. 
 Mindig emlékezni fogunk rá, tartalmas élete számunkra örök 
példa. Nyugodjon békében! Oláh Gábor 

 

 

In memoriam 
NAGY ZOLTÁN 

 
Nagy Zoltán tanár, aki két évtizeden át volt a Fáklya Klub 
igazgatója, hosszú, súlyos betegség után 2007. március 22-én 
83 éves korában elhunyt. Hamvait az óbudai temetőben 
szeretett kislánya, Andrea mellé helyezték el. 
 Tisztelettel emlékezünk rá. Nyugodjon békében! 

 

Üdülés Fonyód-Bélatelepen 
 
Üdülőtulajdonos: a PSZ Baranya Megyei Alapszervezeteinek 
Szövetsége, 7640 Bélatelep, Wekerle u. 34. 
 Az üdülő igénybevételének időszaka: 
 - előszezon: június 9-től június 17-ig, 
 - utószezon: augusztus 30-tól szeptember 7-ig, 
 - főszezon: június 19-től augusztus 29-ig; a turnusok 9 naposak. 
 Étkezési lehetőségek: önellátó (saját felszerelt konyha), igény 
esetén a környékbeli éttermekben, táborokban az ebéd előfizethető. 
 Az igénybevétel költségei:  
 - elő- és utószezonban: PSZ- és SZEF-tagoknak 4 ágyas szoba 
turnusonként 22 000 Ft;  2+1 ágyas szoba 15 000 Ft, másoknak 4 
ágyas szoba 26 000 Ft, 2+1 ágyas szoba 19 000 Ft; 
 - főszezonban: PSZ- és SZEF-tagoknak 4 ágyas szoba 
turnusonként 29 000 Ft;  2+1 ágyas szoba 22 000 Ft, másoknak 4 
ágyas szoba 33 000 Ft, 2+1 ágyas szoba 26 000 Ft + idegenforgalmi 
adó (2006-ban160 Ft/fő/nap volt). 
 A jelentkezés módja, lehetőségei: PSZ Baranya Megyei 
Szervezete Tel./fax: 72/232-022. 
 Az üdülő befogadóképessége, a vendégek elhelyezése: 3 db 
négyágyas szoba, 2 db 2+1 ágyas szoba. 
 Az üdülő felszereltsége, komfortokozata:  közös társalgó egyben 
étkezési helyiség, önálló főzésre alkalmas, jól felszerelt konyha, 
szabadtéri főzési, sütési lehetőség, 2 tusoló, 1 mosdó, 3 wc, 5 db 
hűtőszekrény áll rendelkezésre.  
 A pihenés, a szabadidő eltöltésének lehetőségei: szabadstrand az 
üdülőtől 5 percre, kirándulási lehetőség önálló szervezésben, 
asztalitenisz az üdülő udvarán. 
 

 

A pedagógusok és szülők figyelmére 
 

egyaránt számít a Mentor című oktatási, egészség- és életmódmagazin, mely hű 
tükröt nyújt az iskola, a kultúra, a mindennapi élet időszerű eseményeiről. Hasznos 
kiegészítője az újság tankönyvkritikai melléklete, a Támpont, valamint a szülőknek 
szóló, negyedévenként megjelenő Támasz. A szerkesztőség új címe: 1054 
Budapest, Tüköry u. 3. Tel./fax: 269-2730. 
 
 

 

 

OLVASD ÉS ADD TOVÁBB! 
 

A Pedagógusok Lapja internetes honlapunkkal (www.pedagogusok.hu) 
együtt szakszervezetünk tisztségviselőinek, tagjainak egyik legfontosabb 
információforrása. Minden PSZ-alapszervezethez (intézményhez) egy-egy 
példányban ingyen juttatjuk el, településenként egy címre postázva. Ameny-
nyiben több intézmény van egy településen, a helyi PSZ-szervezet terjeszti 
tovább a példányokat. Föltétlenül szükséges, hogy lapunkat minden intéz-
ményben késlekedés nélkül megkapja a PSZ-alapszervezet titkára. Az ő 
felelőssége pedig abban rejlik, hogy egyrészt maga gondosan elolvassa és 
számonként gyűjtse a lapot, másrészt igyekezzék minél több kollégával 
megismertetni. Egyre több intézmény nevelőtestületi szobájában, könyvtári 
olvasótermében is hozzáférhető már lapunk. Jól bevált gyakorlat, ha egy-egy 
érdeklődést keltő, aktuális írás fénymásolata vagy a lapban olykor megjelenő 
miniplakát a hirdetőtáblára is kikerül. Jogszabályismertető, zöld PL-útmu-
tatóban szereplő anyagainkat pedig tanácsos a PSZ-tisztségviselőnek és az 
intézményvezetőnek együttesen áttekinteni, megbeszélni. Így sokkal kevesebb 
félreértés, esetleges konfliktus adódik. 
 Előfizetőinknek közvetlenül a megadott címre küldjük lapunkat. Az évi 
előfizetés díja 5% áfával 3.450 forint, amelyet egy összegben kérünk. Az 
intézmények banki átutalással (számlaszám: 11707024-20100456) fizethetnek 
elő, az egyéni érdeklődőknek pedig - megrendelő levelük alapján - csekket pos-
tázunk. Csak a befizetés megérkeztét követően, utólag tudunk számlát küldeni. 
 Továbbra is szívesen fogadjuk a hirdetéseket a következő, változatlan fize-
tési feltételekkel: egész oldalas hirdetés (A/4-es formában, fekete-fehérben) 
80.000 forint, féloldalas 40.000, negyedoldalas 20.000 forint. Az apróhirdetés 
közlési ára: szavanként 40 forint. Minden egyes díjtételt 20 százalékos áfa ter-
hel. A hirdetések beküldésének határideje: a megjelenési hónap 3. napja. 
 

 

Tanítson az Amerikai Egyesült Államokban! 
 

Szakterületek: gyógypedagógia, matematika, biológia, kémia, idegen nyelv, 
zenei és képzőművészeti nevelés. 
 Mit kínál a FACES? 
 – versenyképes fizetést, 
 – menettérti repülőjegyet, 
 – kamatmentes kölcsönt autóvásárláshoz, 
 – egészségügyi biztosítást, 
 – szakmai felkészítőt az érkezést követően, 
 – folyamatos szakmai tanácsadást/támogatást a tanév folyamán, 
 – 3 éves szerződést; lejárta után a tanároknak haza kell térniük 
országukba. 
 Követelmények: 
 – folyékony angolnyelv-tudás (nyelvvizsga nem szükséges), 
 – 4 éves felsőfokú végzettség, 
 – tanári diploma (a pedagógia-módszertani kurzusok elvégzése), 
 – jogosítvány – B 
A többi információt és az online jelentkezési lapot megtalálja a www. 
facesinc.org weboldalon. A szolgáltatás díjmentes!!!! Tel.: 06-30-544-9206. 
 

 

Pénzintézet új üzleti területre pályázatot hirdet 
 
Vállalkozó szellemű, jó kommunikációs készséggel rendelkező 
jelentkezőket várunk. 
Ingyenes átképzést, kezdő támogatást, teljesítménnyel arányos, 
kiemelkedő jövedelmet biztosítunk. 
Jelentkezés: marosi.beata@t-online.hu <mailto:marosi.beata@t-
online.hu> vagy a 20-99-34-819 számon. 
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A SZAKSZERVEZETI ÉLET ESEMÉNYEI 
 
A PSZ Országos Vezetősége 2007. március 12-i ülésén Vadász János 
közreműködésével konzultációt folytatott a Senior-programról. Ezt köve-
tően pedig a testület nemleges döntést hozott a csatlakozásról. 
 Dr. Horváth Péter PSZ-szakértő előterjesztésében az OV megvitatta az 
OKM koncepciója a közoktatás fejlesztéséről, a hatékonyságát, minőségét 
javító javaslatokról. A sok kritikai észrevételt felszínre hozó témát több 
tagozat, majd végül a munkakongresszus véleményezte. A PSZ érdek-
egyeztetésben képviselt álláspontját ennek megfelelően alakítottuk ki. 
 Az OV megtárgyalta és elfogadta a 2007. március 31-ére összehívott 
munkakongresszus napirendjére, ügyrendjére, beszámolójára vonatkozó 
javaslatokat is. Határozatot fogadott el a 2007. április 23-28. közötti nem-
zetközi akcióhét programjára. Ennek keretében a PSZ területi szervezetei az 
ország 23 térségében szerveznek fórumot, amelyre meghívjuk a parlament 
oktatási bizottságának képviselőit is. (Részletesen lásd az oldal alján.) A 
testület ezt követően Árok Antal alelnök előterjesztésében elfogadta a PSZ 
XVIII. kongresszusának előkészítésével kapcsolatos feladatok ütemezésére 
vonatkozó javaslatot. A PSZ elnöke és alelnökei végül tájékoztatást adtak a 
legutóbbi OV-ülés óta eltelt időszak eseményeiről. 
 A PSZ Elnöksége 2007. március 26-i ülésén megtárgyalta a Hotel 
Benczúr–Pedagógus Vendégotthon működésével, üzemeltetésével kapcso-
latos kérdéseket, és kialakította a munkakongresszus elé terjesztendő javas-
latát. Ebben a vitában meghívottként részt vett dr. Borsik János, az Auto-
nóm Szakszervezeti Szövetség elnöke és Szilágyi Róza, a PSZ Békés me-
gyei titkára is. Az elnökség a PSZ országos népi kezdeményezése (lásd 
lapunk hátsó borítóját) kapcsán javaslatot tett a PDSZ-szel való együttes 
akcióra, aláírásgyűjtésre. Az ülésnek ezen a részén jelen volt Kerpen Gá-
bor, a PDSZ elnöke is. Javaslatunkat végül is a PDSZ vezető testülete nem 
fogadta el. Az ő népi kezdeményezésük aláírásgyűjtését külön kívánják 
szervezni. 
 A PSZ Munkakongresszusát 2007. 2007. március 31-én rendezte 
Budapesten, a Fáklya Klubban. Szakszervezetünk legfelsőbb fórumán a 
212 küldöttből 167 vett részt. Varga László elnök megnyitóját követően a 
napirendre és az ügyrendre vonatkozó javaslatot Szlankó Erzsébet alelnök 
terjesztette elő. A kongresszus levezető elnöke Horváth István, a PSZ 
elnökségének tagja, segítője pedig Réthy Zsuzsa (Pécs) volt. A mandátum-
vizsgáló bizottság tevékenységét dr. Jáki Katalin (Győr-Moson-Sopron 
megye), a szavazatszámláló bizottság munkáját pedig Vágó László (Buda-
pest) irányította. Az országos tisztségviselők és testületek munkájáról ké-
szült beszámolót, értékelést Varga László, a PSZ elnöke terjesztette elő. 
Ennek során többek között szólt az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság 
létrehozásáról, a kormánnyal folytatott tárgyalásokról és a megállapodásról, 
valamint az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban folytatott 
párbeszédről. E napirend keretében a résztvevők megvitatták a Hotel 
Benczúr–Pedagógus Vendégotthon használatával, üzemeltetésével, 

tulajdonlásával kapcsolatos kérdéskört is. A munkakongresszus nem 
fogadta el az elnökség erre vonatkozó javaslatát, és a korábbi 
megállapodásokon alapuló használat mellett tette le a voksot. 
 A beszámolóról, illetve a vendégotthonról szóló vitában hozzászóltak: 
Tóth Lajos (Nagykanizsa), Szilágyi Róza (Békés megye), Antal Lajos 
(Pécs), Bán Mihály (Veszprém), Tarnai Attila (Szeged), Jenei Attiláné 
(Debrecen), Kopcsik István (Békés megye), dr. Perlaki Mária (Veszprém 
megye), Szöllősi Istvánné (Békés megye), Békési Tamás (Zalaegerszeg). A 
munkakongresszus küldöttei végül is a beszámolót hét ellenszavazattal 
elfogadták. 
 Ezt követően dr. Horváth Péter PSZ-szakértő előterjesztésében az 
OKM közoktatási fejlesztési koncepcióját vitatta meg a testület. A hozzá-
szólások során sok bírálat hangzott el. A PSZ ezzel kapcsolatos álláspontjá-
nak módosítását javasolták sokan. (A vita alapján átdolgozott összegzést 
lásd lapunk 5. oldalán.) E témához Cseh Sándor (szakoktatási tagozat), Tóth 
Lajos (Nagykanizsa), Ammerné Nagymihály Emília (gyógypedagógiai 
tagozat), Varga László (PSZ-elnök), dr. Köpf Lászlóné (Budapest), Fülöpné 
Szűcs Mária (Tolna megye) és Antal Lajos (Pécs) szólt hozzá. 
 Végül a munkakongresszus Árok Antal alelnök előterjesztésében a 
PSZ-alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot vitatta meg. A hozzá-
szólások során további módosító indítványok is elhangzottak. A munka-
kongresszus két ellenszavazattal az eredeti javaslatokat fogadta el. 
 Az Országos Közszolgálati Tanács (OKÉT) március 13-i ülésén a 
kormány és az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság megállapodása 
alapján a fórum három oldala elfogadta a 13. havi illetmény július 1-jétől 
való kifizetésének lehetőségét biztosító törvénymódosítás szövegtervezetét. 
Ezt követően pedig megállapodás született a közszféra létszámleépítésével 
kapcsolatos kedvezőtlen hatások mérsékléséről. (Lásd lapunk 9. oldalán.) 
 A Közoktatási Érdekegyeztető Tanács (KÖÉT) 2007. április 2-án a 
közoktatási törvény módosításáról és a tankönyvellátás rendjéről szóló javas-
latokat tárgyalta meg. A PSZ képviseletében Árok Antal alelnök vett részt a 
vitában, átnyújtotta a szakszervezetünk testületi ülésein és 
munkakongresszusán kialakított írásos véleményeket is. Az önkormányzati 
és a szakszervezeti oldal sok tekintetben azonos álláspontot képviselt. 
 A Közoktatáspolitikai Tanács (KÖPT) 2007. április 3-i ülésén is a 
KÖÉT-en tárgyalt témákat vitatták meg. Ezen a PSZ álláspontját dr. 
Horváth Péter szakértő fejtette ki. 
 A Francia Pedagógusok Szakszervezete (SE-UNSA) 2007. március 
27-29. között tartotta kongresszusát La Rochelle-ben. A legnagyobb lét-
számú francia oktatási szakszervezet 620 küldöttje mellett tizenkét ország 
testvérszervezetének képviselői is részt vettek a kongresszus munkájában. 
Közöttük volt a PSZ képviselője, Árok Antal alelnök és Bakos Mónika 
tolmács is. A tanácskozásról szóló részletes beszámolót lásd lapunk 6. 
oldalán. 

 
 

AKCIÓHÉT KÖZOKTATÁSUNK JÖVŐJÉÉRT 
 

A világ pedagógus-szakszervezeteit tömörítő Oktatási Internacionálé (International Education – IE) ez évben is akciót hirdet, amelynek mottója: JOG AZ 
OKTATÁSHOZ (Education pour tous). Az akcióhetet a világ sok országában évek óta április folyamán rendezik meg. Az erre kijelölt hét 2007-ben 
április 23-29. Jelképesen alkossunk emberi láncot az egész világon – szól az IE felhívása –, és juttassuk el dossziénk anyagát a kormányokhoz. Ezekben a 
dossziékban olyan dokumentumokat gyűjtsünk össze, amelyek az oktatási jogok és az esélyegyenlőség sérelmét bizonyítják. 
A PSZ – kapcsolódva a világakcióhoz – ezen a héten területi fórumokat szervez az ország különböző térségeiben. Elsősorban olyan területeken, ahol 
halmozottan jelen vannak a közoktatás problémái. A fővárosban és Borsod megyében például két fórumot is tartanak. Az akciósorozatot május elején egy 
országos fórum zárja, amelyen részt vesz az oktatási-kulturális miniszter is. Ezen összegezni kívánjuk a területi fórumok tapasztalatait, és átnyújtjuk a 
miniszternek közoktatásunk problémalistáját. E listát az Európai Bizottság oktatási biztosának is eljuttatjuk, Brüsszelbe. 
A fórumok célja: 
 1. Bemutatni, hogy a közoktatásban zajló folyamatok, az országos és a helyi döntések nem a tanulók magasabb színvonalú ellátása irányába 
hatnak, hanem csupán pénzügyi és takarékossági szempontok szerinti gazdasági hatékonyság (kerüljön minél kevesebbe) felé viszik a nevelési-oktatási 
intézményeket. Konkrét példákkal kell szembesíteni a törvényhozókat, a tárca képviselőit: azzal, hogy a valóságban mi is történik nálunk. Azzal, hogy 
hiába vannak megfelelő oktatáspolitikai elképzelések, ha nincsenek mellérendelve a megfelelő személyi és tárgyi feltételek. 
 2. Érdemi párbeszéd kialakítása a pedagógustársadalom, a PSZ és az irányítók, döntéshozók között. A perlekedés helyett érdemi párbeszédre 
késztetni a kormányzati és az ellenzéki képviselőket. Felhívás a PSZ országos népi kezdeményezésének támogatására. 
 A fórum meghívottjai: az Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottságának 23 tagja, elosztva a különböző fórumokra; az oktatási nemzeti 
kerekasztal 22 tagja; a helyi országgyűlési képviselő; a szűkebb térség településeinek polgármesterei; PSZ-tagok, tisztségviselők, intézményvezetők; az 
országos összegző fórumra a miniszter. 
 A PSZ területi (megyei, megyeszékhelyi, fővárosi) szervezeteinél lehet érdeklődni, hogy mikor és hol szervezik az egyes fórumokat. 
 

 



TAGOZATRÓL TAGOZATRA 
 
A PSZ Intézményvezetői Tagozata 2007. március 13-i ülésén dr. Pataki 
Mihály elnöklésével a közoktatási rendszer működésének hatékonyságát, 
minőségét javító intézkedésekre vonatkozó koncepciót tárgyalta meg. Dr. 
Horváth Péter PSZ-szakértő, intézményvezető tartotta a vitaindítót, 
amelyhez nagyon sok kritikus kérdés és hozzászólás kapcsolódott. Ezekre 
dr. Szüdi János, az OKM államtitkára válaszolt, illetve ismertette a mi-
nisztérium álláspontját, különös tekintettel az Államreform Bizottság 
(Draskovics Tibor kormánybiztos) törekvéseire. A vita jelentős mérték-
ben hozzájárult a PSZ álláspontjának kialakításához. 
 A tagozatot Árok Antal és Szlankó Erzsébet alelnökök tájékoztatták 
az országos érdekegyeztetés aktuális ügyeiről. 
 A PSZ Szakoktatási Tagozatának intéző bizottsága március 14-én 
tartott ülésén megvitatta és véleményét írásba foglalta az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium „Koncepció a közoktatási rendszer működésének 
hatékonyságát, minőségét javító intézkedésekhez” című anyagáról. Az 
elképzelés jelentős részben foglalkozik ugyanis a szakoktatás-szakképzés 
szervezetének megújításával, a tervezési szintek átalakításával, a pálya-
követés rendszerének kialakításával. Az intéző bizottság tagjai a gyakor-
lati élet tapasztalatát hordozó véleményüket ütköztették az elméletben 
sem mindig konzekvens minisztériumi elképzelésekkel. 
 A résztvevők részint a fentiekből következően, de a fentiektől függetle-
nül is – mivel a szakoktatás-szakképzés és a felnőttoktatás-felnőttképzés 
egyre erőteljesebben egymásra épül, immár ez által is ösztönözve – úgy 
határoztak, hogy a Felnőttoktatási Tagozat együttes intéző bizottsági ülésén 
folytatják a téma további vitáját áprilisban, Dunaújvárosban. 
 A tanácskozáson jelentette be a tagozatot hosszú évek óta vezető 
elnöke, Cseh Sándor, hogy Túrkeve megválasztott polgármestereként a 
jövőben nem tudja vállalni a tagozat elnöki tisztét. Az intéző bizottság 
tagjai a bejelentést tudomásul vették és a köszönő, elismerő szavak után 
saját soraikból a PSZ tisztújító kongresszusáig az eddigi alelnököt, Kósa 
Mihályt kérték fel a tisztség betöltésére.  Juhász Olga 
 
Új lendülettel kezdett munkába a PSZ Országos Ifjúsági Tagozata: már-
cius 21-én tartotta intéző bizottsági ülését. A szakszervezet elnökével, 
Varga Lászlóval kötetlen eszmecsere formájában, de érdemi tájékoztatást 
kaptunk a közszolgálati sztrájkbizottság és a kormány közötti megállapodás 
előzményeiről, a hosszú és többszörös zsákutcával fenyegető tárgyalássoro-
zatról, a közalkalmazottak elvégzett munkájával arányos bérezéséért induló 
aláírásgyűjtési akcióról, a kormányzati oldal által emlegetett „kevés a gye-
rek, sok a pedagógus”-kérdéskörről. Szóltunk az intézmények átszervezé-
séből, összevonásából adódó bizonytalanságról, egzisztenciális gondokról. 
 Mindannyian egyetértettünk abban, hogy a fentiekből adódó 
konfliktusok megoldását csak okos kompromisszummal és egységes, 
következetes érdekérvényesítő fellépéssel lehet elérni. 
 Veszéllyel járhat a helyzet nem kellő ismeretéből adódó túlreagálás épp 
úgy, mint a mindenbe belenyugvás látszatát keltő túlzott fontolgatás. 
 Ezt követően a tagozat elnökeként beszámoltam a két ülés közötti idő-
szak eseményeiről: elkészítettük az ifjúsági tagozat munkaprogramját, 
számba véve mindazokat a tennivalókat, amelyeket most fontosnak tartunk. 

 Végül véleményeztük az Oktatási és Kulturális Minisztérium által 
készített koncepciót, s elmarasztaló véleményünket írásba foglaltuk. 

 

Vrbovszki Beáta tagozati elnök 
 

A PSZ Országos Óvodai Tagozata tanácskozást tartott március 27-én, 
amelyen fontos és időszerű témákat tűztek napirendre. 
 A közelmúltban történt társadalombiztosítási jogszabályok változásá-
ról Horváth Erzsébet szakértő tartott előadást és konzultációt. 
 Varga László, a PSZ elnöke tájékoztatott az aktuális érdekvédelmi 
tevékenységről, így a kormánnyal való megállapodásról, a küldöttérte-
kezlet előkészületeiről, s mindazokról a tennivalókról, amelyek előrelát-
hatóan szakszervezetünk előtt állnak 2007-ben. Ezt követően került sor az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium „Koncepció a közoktatási rendszer 
működésének hatékonyságát, minőségét javító intézkedésekhez” című 
szakmai tervezetének megvitatására. 
 Ezzel kapcsolatban az az általános vélemény alakult ki, hogy az 
elképzelés éppen a végiggondolt koncepciót, s a megalapozott szakmai-
ságot nem tartalmazza. A résztvevők abbéli reményüknek adtak hangot, 
hogy a megvalósításig – ha a szakma véleményét figyelembe veszik – az 
elvek a valóság világához közelebb kerülnek.  
 Az országos tanácskozás résztvevői ismertették tapasztalataikat, 
gondjaikat. Mindannyian úgy véljük, hogy az óvodai nevelés területén már 
szinte minden lehetséges szűkítés, spórolás, összevonás megtörtént; re-
méljük, több „reformot” nem kell már megélnünk, megharcolnunk, kivé-
denünk.  Verba Attiláné intéző bizottsági tag 
 
A PSZ Országos Nyugdíjasválasztmánya április 11-én tartotta összejö-
vetelét. Először Varga László, szakszervezetünk elnöke tájékoztatta a 
testületet a közelmúltban lezajlott munkakongresszus eseményeiről, 
valamint a tagság érdekvédelmi küzdelmeiről. Ismertette az aláírásgyűj-
tési akciót, amelyhez a választmány is kapcsolódott, és vállalta a nyugdí-
jas tagság körében szervezését, lebonyolítását. 
 Tanácskozásunkon vendégként köszönthettük a PSZ Országos Ifjú-
sági Tagozatának elnökét, Vrbovszki Beátát, aki ismertette tagozata 
megalakításának körülményeit és tevékenységét. A nyugdíjas kollégák 
nagy örömmel és érdeklődéssel hallgatták a beszámolót, és arra kérték a 
vendéget, hogy munkájuk közben kísérjék figyelemmel a környezetük-
ben élő nyugdíjas pedagógusok életét, tartsanak kapcsolatot velük. Mind-
két generációnak sokat jelenthetne egymás jobb megismerése, segítése, 
megbecsülése. 
 A választmányi ülés további részében a jelenlévő tagozatvezetők 
mondták el saját szervezetük, klubjuk gondjait-örömeit. A beszámolókból 
rendkívül színes, változatos, tartalmas nyugdíjas mozgalmi élet bontako-
zott ki. Megtudtuk, hogy kül- és belföldi kirándulások, egészségügyi, 
művészeti, történelmi, irodalmi előadások, ismeretterjesztő vetítések, 
baráti összejövetelek töltik ki programjaikat. Részt vesznek lakóhelyük 
társadalmi életében, segítik egymást a mindennapokban. 

 

Rágyanszky Györgyné, az ONYV titkára 
 

 

HÍVOGATÓ 
a 48. Országos Pedagógus Természetbarát Találkozóra 

 

A csaknem két emberöltő óta hagyományosan megrendezett találkozónak ezúttal Tata ad otthont: ide várja a természetet, természetjárást kedvelőket 
az országos szervezőbizottság. 
 Július első hetében (július 3-7. között) „tábort ütve”, a Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola kollégiumában is-
merkedünk Komárommal, barangolunk a Gerecsében, járjuk a Vértes lankáit gyalog, s ahol lehet, busszal.  
 Átrándulunk egy kicsit a szomszédba is, hogy megnézzük Révkomáromot, Ógyallát: Feszty Árpád szülőhelyét. Majd újra itthon hosszabb-
rövidebb túrák között válogatva gyönyörködhetünk az agostyáni arborétumban, a Tűzköves- és a Pisznice-barlangban és a tardosi vörösmárvány-
bányában. Egyebek között megnézzük a Kamanduli Remeteséget Majkpusztán, az oroszlányi Bányászati Múzeumot és Tatán a Szelim-barlangot, de 
természetesen – hagyományainkhoz híven – nem maradnak ki a város nevezetességei sem. 
 Jelentkezni írásban május 15-ig lehet. 
 A jelentkezéssel egy időben 3.000 forint nevezési díj befizetése szükséges. 
 A NEVEZÉSI DÍJAT A PSZ-TAGOK, A PEDAGÓGUS-SZAKSZERVEZETI TAGKÁRTYÁT BEMUTATÓK VISSZAKAPJÁK. 
 A teljes részvételi díj 19.000 forint, mely magában foglalja a nevezési díjat, a szállás, az étkezés, a külön busz és a belépők költségét is. 
 Részletes információt az alábbi címen kaphatnak az érdeklődők: Országos Pedagógus Természetbarát Találkozó Szervezőbizottsága, Tóth Imre 
elnök: 6722 Szeged, Kossuth sugárút 16. Tel.: 62/311-004; 30/985-4071; e-mail: imrene.toth@gmail.com 

 Várunk minden, természetet, társaságot kedvelő kollégát, régi és reménybeli új barátot.  Juhász Olga sajtómenedzser 
 

 



VÉLEMÉNY 
az OKM közoktatási koncepciójáról és a közoktatási törvénymódosításra vonatkozó javaslatról 

 

1. A Pedagógusok Szakszervezete elismeri, hogy napjainkban a közokta-
tás igen nehezen megoldható feladatok előtt áll. Fontos kérdésnek tartjuk mi 
is, hogy milyen módon lehet megoldani a közoktatási rendszer működését, 
hogy miképp lehet hatékonyan, szakszerűen és törvényesen biztosítani a 
gyermekek megfelelő fejlődéshez való jogát, az esélyegyenlőséget. Belát-
juk, hogy az 1980-as években a demográfiai csúcs időszakában kiépült 
intézményrendszert a mai mélypont idején működtetni lehetetlen. Valóban 
válaszolni kell sok-sok kihívásra, köztük a költséghatékony működtetés, a 
tanulólétszám változások, a településszerkezet iskoláztatási esélykülönbsé-
gei kérdéseire, és mivel 2007 az Európai Unióban az „Egyenlő esélyeket 
mindenkinek európai éve”, ezért az idén különösen fontos foglalkozni az 
egyenlő bánásmód kérdéseivel is. 
 A kihívások ismertek, a politikusok, a kutatók, a szakemberek keresik a 
válaszokat, az egyik ilyen az OKM koncepciója. A Pedagógusok Szakszer-
vezete munkakongresszusa elfogadhatatlannak tartja, hogy a koncepció 
valós megvitatása és összegzése előtt törvényjavaslat is benyújtásra került. 
Fontosnak ítéljük a közoktatásfejlesztés társadalmi és szakmai vitákon 
alapuló megvalósítását. A PSZ egyértelmű választ vár arra, hogy ki a fele-
lős a közoktatás reformjának előkésztéséért: az OKM vagy az Államreform 
Bizottság, és mi a szerepe a Nemzeti Kerekasztalnak ebben a folyamatban. 
Sajnálatosnak tartjuk, hogy a Nemzeti Kerekasztal válaszait nem várta 
(várhatta) meg a tárca a koncepció kialakításával, és szeretnénk tisztán látni 
az Államreform Bizottság szerepét.  
 2. Hiányoljuk a koncepcióból, hogy az esélyegyenlőség jegyében, a 
hátrányos helyzetűek jobb pozícióba kerülése érdekében nem foglalkozik 
az óvodai nevelés kötelezőségének kiterjesztésével. (Akár a tankötelezett-
ség alsó határának újszerű megfogalmazása, akár a kötelező óvodáztatás 
idejének megnövelése útján.) Ez a hiányosság valószínűleg a költségek 
kímélése miatt van, javasoljuk felülvizsgálni. 
 3. A kistérségi társulások által szervezett közoktatás-szolgáltatás 
jelenlegi megoldásai törvényi kötelezettség hiányában valóban sokszor 
problematikusak, kirekesztők, csupán a költségvetési ösztönzők alkalmazá-
sával a kívánt eredmény nem várható el. 
 4. A szakképzés szervezésére vonatkozó elképzelések nem minden 
elemükben átgondoltak: 
 - hiányoljuk a két tárca összehangoltságát; a helyzetfelmérést, 
 - nem tudjuk elfogadni a szakmai alapozás és a szakképzés 
intézményi szétválasztását, 
 - forrásbővítés nélkül lehetetlennek tartjuk a jobb szakképzés 
megvalósítását, 
 - az utóbbi években állami intézkedések sokasága révén alakult ki az 
iskolai és iskolán kívüli szakképzés mai rendszere, az állami szerepvállalás 
növelését támogatjuk, de ma nem látjuk se a források, se az összehangolás 
menetét, lebonyolítóját; talán a regionális fejlesztő tanácsok erősítésével 
látható el ez a feladat, 
 - több információra van szükség arról, hogy miképp működnének 
gazdaságosan, hatékonyan a szakképzési társulások, mi lenne a viszonyuk a 
TISZK-ekhez, a regionális tervezési szintekhez, 
 - a szakképzést irányító tárcának komplex szakképzési intézményrend-
szert kellene létrehozni, amelyben a közoktatási, szakképzési, felnőttképzési és 
fogyatékosügyi intézkedéseket összehangoltan terveznék meg, 
 - a pályakövetés hiánya valós tény, de a pályakövetési rendszer még 
kiépülése esetén se lehet a szakképzés eredményességének mércéje, maxi-
mum alapja lesz a fenntartók intézményracionalizálási lépéseinek. Megje-
gyezni kívánjuk, hogy sok kérdés megválaszolatlan: 
 = meddig kell követni a tanulót, 
 = az a diák is lehet sikeres, aki nem a pályán marad, de alkalmassá 
vált problémák megoldására, új ismeretek önálló elsajátítására, 

 = a munkaerőpiaci elvárások az oktatásban milyen ütemben 
valósuljanak meg; 
 - a szakképzési alapból várható finanszírozás lassan lehetetlenné 
válik az igények növekedése miatt. 
 5. Tudjuk, hogy a közoktatási törvény 2006. évi módosítása növelte 
a többcélú intézmény alapításának lehetőségét. Tudomásul vesszük azt a 
törekvést, hogy egy intézmény keretei között meg lehet szervezni több 
humán szolgáltatást, ha ez nemcsak finanszírozási okokból, hanem a jobb 
koordináció, a színvonal emelése, a hátrányok csökkentése, az esélyegyen-
lőség biztosítása érdekében történik. Tiltakozunk viszont minden fűnyíró-
elven működő összevonás, megszüntetés, átszervezés, feladatelvonás ellen. 
 6. Tiltakozunk viszont az ellen, ha az a felülvizsgálat finanszírozási 
okokból, megtakarítási szándékból következik. Arra is figyelmeztetünk, hogy 
sok település, sok iskola alkalmazott az integrált neveléshez szükséges saját 
gyógypedagógust, logopédust, pszichológus szakembert, nem lenne célszerű 
uniformizálni az utazó szakembergárda igénybevételét. Igényelnénk egységes 
a szakma által elfogadott szakmai protokoll kialakítását a vizsgálatokhoz. 
Támogatjuk az egyéni ütemterv kidolgozásával, az egyéni foglalkozások 
megszervezését kötelezően végző kijelölt iskolák hálózatának létrehozását.  
 7. Örvendetesnek tartjuk annak újbóli elismerését, hogy a napközis 
és tanulószobai foglalkozások kettős feladatrendszere (felkészítés és fel-
ügyelet) különböző ágazati feladat, de esélyteremtő szerepe miatt elhagy-
hatatlan feladat. Támogatjuk a nyilvántartás és finanszírozás feladatainak 
ágazati elkülönítését is, de tiltakozunk az ellen, hogy pedagógiai szem-
pontok mellőzésével, pusztán költségmegtakarítás érdekében 2-2 órára 
tördelve, ingyen munkában láttassák el az önkormányzatok a feladatot. 
Ugyancsak meggondolandónak véljük az egységes iskola-kollégium létre-
hozását; a többcélú intézmény összetett, alkalmasabb forma. Teljes mér-
tékben támogatjuk a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség 
ezzel kapcsolatos álláspontját. 
 8. Egyetértünk azzal a törekvéssel, hogy egyértelmű szabályozás 
szükséges az alapfokú művészetoktatás terén az állami és önkormányzati 
kötelezettség és feladatellátás között, és indokolt megszabni az elvárható 
teljesítés mértékét is. 
 9. Elfogadható számunkra az egyéni jogorvoslati rend és a közokta-
tási törvény által megteremtett hatósági ellenőrzés az egyenlő bánásmód 
sérelme esetén. 
 Érthető a törekvés a bíróság döntési hatáskörének növelésére (pl. 
felvételi körzethatár megállapítása, megváltoztatása stb.). De ez alapvetően 
egyoldalú megoldása a szegregáció elleni küzdelemnek. 
 A minőségi oktatás biztosítása anyagi ösztönzőkkel, pályázatokkal 
eredményesebb, mint elhúzódó bírósági ítéletekkel. 
 10. A nem önkormányzati intézmények feladatvállalásának jogi szabá-
lyozása is megfelelő. 
 11. Az IMIP-ek átdolgozását támogatjuk, a teljesítmény elismerésé-
nek rendszerét fontosnak tartjuk. Ugyanakkor ezt nem a jelenlegi alap-
illetmények, pótlékok, 13. havi illetmény stb. rovására tudjuk elképzelni. A 
jelenlegi források a teljesítmények valós elismerésére nem elegendőek. 
Legyen szakmai program az életpálya programról a minőségirányítás 
kapcsán. 
 12. A települési, kistérségi munkaerő-szükséglet és munkaerő-
gazdálkodás rendszerének kialakítását pozitív célnak ítéljük, és igényeljük a 
területi érdekegyeztetési szabályok betartását. 
 13. A pedagógusok részére biztosított juttatások (pl. ingyenes könyv-
tári-múzeumi látogatás, utazási kedvezmények stb.) felszámolása ellen 
határozottan tiltakozunk. Ezek kiváltása európai uniós bérszínvonal 
esetén lehetséges. 

a PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE Elnöksége 
 

 

Tájékoztató a közszférában dolgozók utazási igazolványának érvényességéről 
   

A közszférában foglalkoztatottak utazási kedvezményét igazoló utazási igazolványok 2007. évi érvényesítése ügyében a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium az alábbi tájékoztatást adja: 
 A jelenleg érvényes utazási igazolványok minden további érvényesítési eljárás nélkül 2007. június 30-ig érvényesek. Amennyiben az 
utazási kedvezményekre vonatkozó, kialakítás alatt álló új szabályozás ezt megelőzően lép hatályba, az utazási igazolványok érvényessége 
csak az új szabályozás hatályba lépéséig tart. Az utazási igazolványokkal a meghosszabbított érvényességi idő alatt is csak a jelenleg 
érvényes kedvezmények vehetők igénybe. Fentiekről a GKM tájékoztatta a MÁV Zrt.-t. 

 
 



A FRANCIA PEDAGÓGUS-SZAKSZERVEZET KONGRESSZUSÁN 
 

A Francia Pedagógus-szakszervezet (SE-UNSA) 2007. március 27-29. között La Rochelle-ben, a központi hatalommal szemben mindig ellenálló 
kikötővárosában tartotta kongresszusát. Nem véletlenül utalt erre a szakszervezetek számára példaértékű történelmi hagyományra Luc Berille 
főtitkár, akit a kongresszus újraválasztott tisztségében. A 620 küldött mellett a meghívások alapján tizenkét ország testvérszakszervezetének 
képviselője is részt vett a rendezvényen. Szakszervezetünket Árok Antal alelnök és Bakos Mónika tolmács képviselte. A zsúfolt program miatt 
csak négy külföldi vendég (magyar, olasz, portugál, brit) kapott szót a vitában. Megtiszteltetés, hogy közülük elsőként Árok Antal. Összeállítá-
sunkban az ő hozzászólását és a kongresszusi program szolidáris társadalomról szóló részletét adjuk közre. 

 
Kongresszusi hozzászólás (Árok Antal PSZ-alelnök) 
 A magyarországi Pedagógusok Szakszervezete nevében tisztelettel 
köszöntöm a SE-UNSA kongresszusát. Eredményes tanácskozást és ennek 
nyomán sikeres érdekvédelmet kívánok! 
 A magyar szakszervezeti mozgalom mindig is nagy figyelmet fordított 
a francia szakszervezetekre, azokra az érdekvédelmi harcokra, amelyek 
nyomán a munkavállalók pozícióit védték, őrizték. Korábban és most is 
sokat tanulhatunk Önöktől. Mi, pedagógusok különösen, hiszen Európa-
szerte általános tendencia az oktatás piacosítása, a pénzügyi szemlélet 
mindehatósága, a szakmai szempontok háttérbe szorítása, amivel szemben 
a szakszervezeteknek fel kell lépniük. 
 Nálunk, Magyarországon ezt tetézi a gyermeklétszám folyamatos 
csökkenése, amelynek természetes következménye a pedagógus-
álláshelyek szűkülése, az egyre több állás nélküli tanító, tanár. Mindezt 
fokozza, hogy 2007. szeptember 1-jétől 2 órával növekszik (20-ról 22-re) a 
pedagógusok heti kötelező óraszáma. 
 Ráadásul a konvergenciaprogram szorításában romlanak a reálkereseti 
pozícióink is. Az érdekegyeztető tárgyalások nem vezettek eredményre, 
ezért február 21-ére általános közszolgálati sztrájkot hirdettünk. A sztrájk 
bejelentése elmozdította a kormányt korábbi merev álláspontjáról, és így két 
nappal február 21-e előtt a szakszervezetek kompromisszumos 
megállapodást kötöttek a kormánnyal. Mindez a szakszervezeti mozgalmon 
belül is sok vitára adott okot. A helyzetünk ugyan valamivel jobb lett, de 
sok a még megoldásra váró érdekvédelmi feladat. 
 Ennek érdekében most országos népi kezdeményezést szervezünk, 
amelynek nyomán a parlamentet arra fogjuk kötelezni, hogy foglalkozzon 
problémáinkkal. 
 Az Oktatási Internacionálé által hirdetett oktatási akcióhét keretében 
(április utolsó hetében) pedig országszerte fórumokat szervezünk, 
amelyekre meghívjuk a magyar parlament oktatási bizottságának tagjait is. 
E sorozat keretében kollégáink közreműködésével bemutatjuk, hogyan 
alakul oktatásunk helyzete, hogyan romlanak az intézmények működési 
feltételei. Nálunk ugyanis a finanszírozási rendszer változása miatt éppen 
ott tudják legkevésbé biztosítani az önkormányzatok a szociokulturális 
hátrányok csökkentésének feltételeit, ahol a legnagyobb szükség volna rá. 
Ezáltal egyre inkább nyílik a „közoktatási olló”. A hátrányos helyzetben 
lévő települések éppen az esélyteremtéssel ellenkező irányban haladnak. 
 Tudjuk, hogy az oktatáspolitika az EU-tagállamok belső nemzeti ügye, 
de különösen az oktatás feltételrendszere és a szakképzés tekintetében 
európai mércével és szabályozással kell gondolkodni. Nem véletlenül 
tettünk javaslatot egy Európai Oktatási Charta megalkotására. Ennek a 
dokumentumnak az oktatásra vonatkozó általános elveket, követelménye-
ket kell tartalmaznia.Többek között a következő kérdéseket kellene egysé-
gesen szabályozni: 
 – Az államnak egyértelmű felelősséget kell vállalnia az oktatás 
egészéért, bármilyen struktúrájú az intézményfenntartó rendszer. Nemcsak 
az oktatáspolitikát kell kialakítania, hanem a feltételrendszerre, a finanszíro-
zásra vonatkozó garanciákról is gondoskodnia kell. 
 – Az oktatásra szánt költségvetési tételek GDP-hez viszonyított 
százalékarányát a közösség szintjén kell meghatározni, mivel a tagországok 
megfelelő szintű anyagi hozzájárulása nélkül az európai programok meg-
valósítása is meghiúsulhat. Mindez a lisszaboni stratégia természetes követ-
kezménye, amely a tudásalapú gazdaságra való felkészülés jegyében, az 
oktatásra-képzésre, kutatásra, a tudományra fordított befektetések növelését 
jelöli meg. 
 – A pedagógusoknak az oktatási programok kimunkálásában megfe-
lelő beleszólást kell kapniuk. Nem lehetnek csupán passzív alkalmazói a 
külső tényezők által kidolgozott oktatáspolitikának. Ehhez a tudományos 
elemzések mellett széles körben folytatott vitákra, elegendő időre van 
szükség. 

 – A magas színvonalú oktató-nevelőmunkához elengedhetetlen a 
pedagógusok megfelelő minőségű élet- és munkakörülményeinek és a 
mindehhez szükséges pénzügyi feltételeknek, bérszínvonalnak biztosítása. 
 – Az irányítás és az intézményfenntartás (finanszírozás) szintjein 
valódi érdekegyeztetésre, kollektív megállapodásokra (szerződésekre) van 
szükség. Az ezzel kapcsolatos uniós elvárásokat, normákat meg kell fogal-
mazni. 
 Úgy véljük, hogy ezeket az elvárásokat az EU tagállamaiban működő 
oktatási szakszervezeteknek együtt kell képviselni és kiharcolni. 
 Részlet a SE-UNSA kongresszusi programjából 
 Küzdenünk kell a szociális jogaink megnyirbálása ellen országos, 
európai és nemzetközi szinten. A generációk között ma, amikor a világon a 
185 millió munkanélküli fele fiatal, a szolidaritás a legfontosabb.  
 A liberális doktrína érvényre jut, a globalizáció a megtermelt javak 
egyenlőtlen elosztását is jelenti, így nő a bizonytalanság, a szegénység; a 
leszakadás az emberiség felét fenyegeti.  
 Ha WTO-tárgyalások állandó kudarca a gazdasági nagyhatalmaknak 
kedvez, mivel a kétoldalú szerződésekben ezek az országok saját érdekeiket 
tudják érvényesíteni.  
 Az Egyesült Államok 2000-ben a más államok által is aláírt „Ezredfor-
duló”-ban egy igazi, világszintű szociális paktumot kínált. Ennek céljai a 
gazdag államok nemzetközi szolidaritására alapulnak és valós alternatívát 
jelentenének a fejlődő országok számára. Sajnos, a megvalósulás várat 
magára. Nincs elég pénzügyi eszköz a segítségnyújtáshoz. A kereskedelem 
és az országok közötti kapcsolatok szabályozása véletlenszerű, hiányzik a 
vízgazdálkodást, a környezetvédelmet és az energiát szabályozó egységes 
politika. Mindez azt mutatja, hogy az államok képtelenek ígéreteiket 
megtartani.  Túl lassan valósul meg az a fenntartható fejlődést biztosító 
elképzelés, amelyet mi is teljes mértékben támogatunk: szándékunk szerint 
a gazdasági és szociális fejlődést kellene hogy összehangolja. Óvjuk a 
bolygó természeti egyensúlyát, életminőségünket. 
 Szakszervezetünk az Oktatási Internacionáléval (OI) és az Európai 
Szakszervezeti Szövetség Oktatási Bizottságával (ETUCE) egy olyan, 
kordában tartható globalizációért száll síkra, amely garantálja a szolidaritást 
és a szociális szempontok érvényre juttatását.  
 A SE-UNSA szerint az átlátható és demokratikus működést biztosító 
szabályozások csak a nemzetközi szinten intézményesített ellenőrzési 
mechanizmusok révén érvényesülnek. A közelmúltban létrehozott 
Szakszervezeti Világszervezet (ITUC) is ezt a célt tudja szolgálni azzal, 
hogy a dolgozók érdekében befolyást gyakorol a globalizációs 
folyamatokra.  
 Franciaországban az álláskeresők száma ugyan valamelyest csökken, 
de ez nem jelenti a munkanélküliség csökkenését a fiatalok körében. Több 
mint négy millió ember él országunkban a szegénységi küszöbérték alatt. A 
beilleszkedésre kevés az esély. A szociális kohézió nem valósul meg.  
 Ebben a helyzetben kongresszusán a SE-UNSA olyan határozatokkal 
kíván fellépni, amelyek a szolidaritást, az esélyegyenlőséget, a szociális 
védőháló erősítését és a szociális igazságosságot kívánják érvényre 
juttatni a mindennapokban, egy laikus és szabad oktatási rendszerrel. A 
szolidaritást úgy értelmezi, mint a szakszervezeti mozgalom egyik 
alapvető dimenzióját, amellyel fel tudunk lépni a diszkrimináció, a 
társadalmi leszakadás, az esélyegyenlőség hiánya, a fogyatékok és a 
bizonytalan léthelyzet ellen. A szolidaritás nem csupán eseti 
segítségnyújtás. A generációk között kell elsősorban megvalósulnia, 
gazdasági, szociális, adórendszer és környezetvédelem szintjén. Ezt 
felelősséggel és méltósággal tudjuk csak kezelni. Az UNSA 
konföderációnkkal együtt a szolidaritást kívánjuk a viták középpontjába 
helyezni. Most, amikor a szociális állam és a kollektív szerződéses 
rendszer, a dolgozók jogai veszélyben vannak, elutasítjuk azt, hogy a 
munkához és a társadalombiztosításhoz való jogainkat kétségbe vonják.

 



MAGYARORSZÁG HOLNAP – OKTATÁSI KEREKASZTAL 
 

Vannak ügyek, amelyekben Magyarországnak közös nevezőre kell jutnia, mert a lényegüket tekintve hosszú távú kérdések, 
amelyekben nem engedhető meg, hogy négyévente irányt váltsunk. Ezek közé tartozik az a három is, amellyel kapcsolatban 
nemzeti kerekasztalt kezdeményezett a kormány: a nyugdíjak, a versenyképesség és az oktatás ügye. Nemzeti kerekasztal, 
mert politikamentes, a pártpolitikai megosztottságtól védett keretek között nemzeti sorskérdésekről szól. A nemzeti érdeknek 
ugyanis nincs pártállása. 
 A nyitókonferenciára 2007. február 3-án került sor, majd ezt követően a jelölések, felkérések alapján jöttek létre a 
kerekasztalok. A három tematikus kerekasztal mindegyike 20-23 taggal alakult meg. A kerekasztalok elnökeit és három tagju-
kat a miniszterelnök kérte fel. A többi tagot a témában illetékes parlamenti bizottságok elnökei, az adott területen működő tu-
dományos műhelyek, érdekképviseleti és társadalmi szervek, történelmi egyházak delegáltak. Olyan szervezetek delegálhattak, 
amelyek köztiszteletnek örvendenek, megítélésük nem pártkérdés. Olyan szakembereket delegálhattak, akik a terület avatott 
ismerői, például akik kellő számú publikációval rendelkeznek az adott témában, köztük a PSZ alelnökét. 
 Az oktatási és gyermekesély témájával foglalkozó kerekasztal alakuló ülése 2007. március 20-án volt. Az alaptézisek 
vitáját követően a kerekasztal működési rendjét és munkatervét fogadták el. Az egyes témaköröket a kéthetenként sorra kerülő 
üléseken tekintik át. Április 3-án a kora gyermekkori nevelés kérdéskör vitája zajlott Herczog Mária előadása nyomán. Az 
oktatási kerekasztal munkájából lapunkban és honlapunkon (www.pedagogusok.hu) rendszeresen tájékoztatást adunk. A 
legteljesebb információ pedig a www.magyarorszagholnap.hu honlapon található. A kerekasztal munkájához szorosan 
kapcsolódik – egyúttal virtuális kiterjesztését szolgálja – a Miniszterelnöki Hivatal Magyarország Holnap Titkársága által 
működtetett elektronikus médiafelület. Célja: a szakemberek minél szélesebb körénak bevonása a szakmai munkába, a 
vélemények sokféleségének érvényesítése és a károsan rögzült szakmai prekoncepciók feloldása. A konkrét elérhetőségéről, 
lehetőségekről lapunk következő számában olvashatnak. Ezúttal a kerekasztal összetételéről (lásd az oldal alján), valamint az 
alaptézisek néhány részletéről és az első szakaszban megvitatandó témakörök listájáról adunk tájékoztatást. 

 
Világviszonylatban nálunk a legnagyobb az iskolák közötti egyenlőtlenség, 
és az országok azon csoportjába tartozunk, ahol a szülők társadalmi hely-
zete a legerősebben befolyásolja a gyermekek iskolai teljesítményét. Iskola-
rendszerünk a legkevésbé képes kiegyenlíteni az otthonról hozott különbsé-
geket. Növekszik a szegregáció, a tanulók etnikai és társadalmi pozíciók 
szerinti elkülönülése. 
 Az átlagos teljesítmény romlása és a leggyengébbek hatalmas lemara-
dása miatt azzal a veszéllyel nézünk szembe, hogy gyermekeink nem 
lesznek képesek helytállni a mindenkit érintő nemzetközi versenyben. A 
korábbi elzártságunkból fakadó átmeneti védettségünk megszűnt, a verseny 
elől nem lehet kitérni: senkinek nincs hatalma a globalizáció megállítására. 
A ma iskolájában dől el, hogy mindenki el tudja-e tartani magát és család-
ját, munkájával hozzá tud-e járulni a közterhek viseléséhez, vagy egy lesza-
kadó réteg tagjaként csak mások támogatására számíthat. Csak a mainál 
sokkal jobb iskolákban nevelődhet ki az a művelt Magyarország, amely 
gondoskodik a nemzeti kultúra folytonosságáról – nemcsak a tudományban 
és a művészetben, hanem a munkában, a családban, a társas érintkezésben, 
a mindennapi élet színterein is. 

Témakörök, témafelelősök 
 – Kora gyermekkori nevelés (0–7 évesek) (témafelelős: Herczog 
Mária); 
 – Kisiskoláskor (6–10 évesek) (témafelelős: Gósy Mária); 
 – Esélyegyenlőség, deszegregáció (témafelelős: Havas Gábor); 
 – Sajátos nevelési igényű tanulók (témafelelős: Csépe Valéria); 
 – Szakképzés, a középiskolai lemorzsolódottak képzése (témafele-
lős: Andor Mihály); 
 – Az oktatástudomány fejlesztése, tananyag (témafelelős: Csapó 
Benő); 
 – Mérés-értékelés-elszámoltathatóság (témafelelős: Kertesi Gábor); 
 – Pedagógusképzés (témafelelős: Kárpáti Andrea); 
 – Az iskolaügy intézményrendszere, finanszírozása (témafelelős: 
Varga Júlia); 
 – A tanulói létszámcsökkentés hatása a költségvetésre (A demográ-
fiai változások és a közoktatás finanszírozása, 2007–2013) (témafelelős: 
Lannert Judit); 
 – Foglalkoztatáspolitikai intézkedések (témafelelős: Köllő János) 

 

A kerekasztal összetétele 
A delegált személy A delegáló szervezet 

Fazekas Károly, a kerekasztal elnöke, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet igazgatója 
Varga Júlia, a Corvinus Egyetem Emberi Erőforrás Tanszékének egyetemi docense 
Kertesi Gábor, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa 
Horn György, az Alternatív Közgazdasági Gimnázium pedagógiai vezetője 

miniszterelnök 

Nagyné Román Margit nyíregyházi TISZK-vezető 
Dr. Vasa László, a Szent István Egyetem egyetemi adjunktusa 

Országgyűlés Költségvetési, Pénzügyi és 
Számvevőszéki Bizottsága 

Lannert Judit, az Országos Közoktatási Intézet kutatási igazgatója 
Nahalka István, az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetének egyetemi docense 

Országgyűlés Oktatási és Tudományos 
Bizottsága 

Havas Gábor, az MTA Szociológiai Intézet tudományos főmunkatársa 
Kárpáti Andrea, az ELTE Multimédia-pedagógiai és Oktatástechnológiai Közp. egyetemi docense 

Országgyűlés Ifjúsági, Szociális és 
Családügyi Bizottsága 

Hankiss Elemér szociológus 
Bihall Tamás, a B-A-Z megyei Ker. és Ip. Kamara elnöke 

Gazdasági és Szociális Tanács, munkaadói 
oldal 

Köllő János, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa 
Árok Antal, a Pedagógusok Szakszervezete alelnöke 

Gazdasági és Szociális Tanács, munkavállalói 
oldal 

Herczog Mária, a Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület elnöke Gazdasági és Szociális Tanács civil oldal 
Révész Magdolna, a FIOKA Gyermek és Ifjúságjóléti Szolgálat vezetője Szociális Szakmai Szövetség 
Csapó Benő, a Szegedi Egyetem Neveléstudományi Tanszékének vezetője, egyetemi tanár 
Gósy Mária, az MTA Nyelvtudományi Intézetének doktora a Magyar Tudományos Akadémia elnöke  

Ádám György, a Magyar Pedagógiai Társaság elnöke, akadémikus Magyar Pedagógiai Társaság 
Csépe Valéria, az MTA Pszichológiai Kutatóintézetének doktora Magyar Pszichológiai Társaság 
Liskó Ilona, a Felsőoktatási Kutatóintézet igazgatója Magyar Szociológiai Társaság 
Bajzák Erzsébet M. Eszter, Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet vezetője 
Tölli Balázs, a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium igazgatója történelmi egyházak 
 



KÖZOKTATÁSI VEZETŐ 
Szakirányú továbbképzés PSZ-tagoknak, tisztségviselőknek 

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Pedagógiai Tanszéke minden tanévben indítja a 
KÖZOKTATÁSI VEZETŐ szakirányú továbbképzést. Ez a 
pedagógus körökben népszerű posztgraduális képzés a 
Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a tanszék 
megállapodása alapján érdekvédelmi-szakszervezeti 
kiegészítő képzéssel bővült. 
 
I. A képzés célja felkészítést nyújtani: 
 
-  a közoktatás különböző szintű vezető munkaköreiben, 

tisztségeiben dolgozók számára feladatuk szakszerű 
ellátásához (ilyenek: az iskolák, nevelési intézmények 
igazgatói, igazgatóhelyettesei, szakmai munkaközösség-
vezetői, a PSZ tisztségviselői, a szaktanácsadók, szakértők, 
a szakképzés tovább- és átképzési intézményeinek vezető 
munkaköreit betöltők); 

-      valamint a pedagógus-szakvizsga letételéhez, azaz hogy 
a pedagógus-munkakör betöltésére jogosult, felsőfokú 
iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezők a 
közoktatási törvényben szabályozott szakvizsgát e képzés 
keretében teljesítsék, s egyúttal eleget tegyenek a 
pedagógus-munkakörökre előírt hétévenkénti továbbképzés 
követelményeinek is. 

 
II. A képzés rendszere 
 
Az érdekvédelmi-szakszervezeti ismeretekkel kiegészített 
közoktatásivezető-képzésben az vehet részt, aki egyetemen vagy 
főiskolán szerzett pedagógus-oklevéllel, és legalább 3 éves 
pedagógusi gyakorlattal rendelkezik. 
 A képzés két tanéves (4 szemeszteres). Elsősorban az 
iskolavezetés elméletének és gyakorlatának részletes 
megismertetésével tanügy-igazgatási, közoktatási szakértői, 
szakszervezeti tisztségviselői, szaktanácsadói, 
vizsgaszervezési feladatok, illetve munkakörök ellátására 
készíti fel a hallgatókat. Az oktatásban nagy hangsúlyt kap a 
kommunikáció, a konfliktuskezelés, a pedagógusok 
személyiségének fejlesztése, az önkormányzatiságra, az 
érdekegyeztetésre és -képviseletre, a helyi tantervek 
készítésére való felkészítés. 
 A kétéves képzést záróvizsga követi. Ennek, valamint a 
diplomamunka megvédésének alapján a végzettek közoktatási 
vezetői szakirányú oklevelet kapnak, amely egyben 
pedagógus-szakvizsgát is jelent és az érdekvédelmi 
szakszervezeti vizsgák letétele esetén kiegészül szakszervezeti 
vezetői oklevéllel. A kiadott oklevél a végzettek 
alapdiplomájára épül, és azzal azonos szintű (egyetemi vagy 
főiskolai). A pedagógus szakvizsga teljesítésével magasabb 
fizetési osztályba kell sorolni a pedagógust. 
 A képzés szervezési formája t á v o k t a t á s, a hallgatók 
egyéni tanulásán alapszik. A hallgatók nyomtatott, az egyéni 
tanulásra alkalmas, esettanulmányokat és feladatokat is 
tartalmazó tananyagcsomagot kapnak. Ez kiegészül hang- és 
videokazettákkal. 
 A hallgatók a félévek során kötelező konzultációkon 
vesznek részt. Emellett a konzulensek rendszeres 
telefonügyeletet tartanak számukra. A hallgatók évenként 
5 konzultáción - alkalmanként 5+3 órás -, évente egyszer 
pedig hétvégi, 3 napos – bentlakásos - kötelező tréningen 
vesznek részt. A konzultációk, vizsgák általában pénteki 
vagy szombati napokon vannak. (Igény esetén vidéki 
kollégáknak ingyenes szállást biztosítunk a Pedagógus 
Vendégotthonban) 
 A képzés tandíját félévenként állapítják meg. (A 2007 

szeptemberében induló félévben  95.000 Ft.) 

Ebbe beletartoznak: 
 az oktatás költségei; 
 a bentlakásos tréning valamennyi költsége (szállás, ellátás, 

szakértők tiszteletdíja stb.) 
 a vizsgák és a záróvizsgák költségei; 
 adminisztrációs költségek (index, oklevél, nyilvántartás 

vezetése, postaköltségek stb.); 
 tananyagcsomag, tankönyvek. 

 A képzés költségei a nevelési-oktatási intézmények 
számára a pedagógus-továbbképzés céljára biztosított 
központi költségvetési keret terhére – az ide vonatkozó 
jogszabályok szerint – elszámolhatóak, illetve 
szakszervezeti költségvetésből is finanszírozhatóak. 
 A jelentkezés határideje: minden évben június 15. 
 A jelentkezéshez szükséges: 
 egyetemi vagy főiskolai végzettséget tanúsító pedagógus-

oklevél, legalább 3 éves pedagógusi gyakorlat; 
 kitöltött „Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési 

Szak Jelentkezési Lap” (beszerezhető a PSZ Országos 
Irodájában, 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. T.: 322-
8464, és a PSZ területi irodáiban, illetve letölthető a 
www.pedagogusok.hu honlapunkról). 

 A jelentkezők a beiratkozással egyidejűleg felvételi 
beszélgetésen vesznek részt. Ezek időpontjai: minden évben 
július első két munkanapja. (Pótbeiratkozás augusztus végén.) 
 A jelentkezőknek azt tanácsoljuk, hogy a képzésük 
költségtérítésére vonatkozó igényeiket az intézményi 
szabályozás módosítása közben érvényesítsék. Ennek újbóli 
áttekintésére ugyanis a bekövetkezett változások, valamint a 
pénzügyi források módosulása miatt szükség van. 
 Ez a közoktatási vezető szakirányú továbbképzés megfelel 
a pedagógus-szakvizsga  képesítési követelményeiről szóló 
41/1999. (X. 13.) OM rendelet előírásainak. Záróvizsgája 
egyben szakvizsga is. A közoktatási vezetői szakképzettség a 
8/1997. (II. 18.) MKM rendelet 3. §-a (1) bekezdése szerint 
egyenértékű a közoktatásról szóló – többször módosított – 
1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 17. §-ának (5) 
bekezdésében szabályozott pedagógus-szakvizsgával, amely az 
intézményvezetői megbízás feltétele (Kt. 18. §). 
 A képzéssel megszerzett szakképesítést a mindenkor 
hatályban lévő munkajogi szabályok szerint kell elismerni. 
 A Kt. 128. § (8) bek. szerint azt a közalkalmazott 
pedagógust, akinek nincs pedagógus-szakvizsgája, az iskolai 
végzettsége és szakképzettsége alapján kell besorolni. Azt a 
közalkalmazott pedagógust pedig, aki pedagógus-
szakvizsgával rendelkezik, az ezt igazoló oklevél bemutatását 
követő év első munkanapjától kezdődően a pedagógus-
szakvizsga alapján kell besorolni. 

 
* * * 

A felvételi beszélgetésre, illetve a pótbeiratkozásra július első 
napjaiban kerül sor. (A felvételi beszélgetés témája: 
pedagóguspályája, eddigi tevékenysége, jelenlegi feladatai, 
céljai.) 
 A beiratkozáshoz szükséges iratok: 
 - eredeti oklevél bemutatása + egy fénymásolat, 
 - eredeti befizetési csekkszelvény bemutatása + egy 
fénymásolat, 
 - 2 db igazolványkép, 
 - személyi igazolvány. 
 További információ: a (06-1) 322-8464-es telefonszámon a 
Pedagógusok Szakszervezete Országos Irodájában.  
 A tandíjbefizetés számlaszáma: 10700086-04708607-51100005  
 
 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Pedagógusok Szakszervezete 
 Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Országos Iroda 
 Műszaki Pedagógiai Tanszék 



Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) megállapodása 
a közszférában elkerülhetetlenné váló létszámintézkedések kedvezőtlen hatásainak mérsékléséről 

 
I. 
 

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács kormányzati, szak-
szervezeti és önkormányzati oldala (a továbbiakban: Megállapodó Felek) 
abból kiindulva, hogy a közszférában — szigorúan szakmai alapon — 
végrehajtandó szervezeti, finanszírozási változtatások miatt elkerülhetet-
lenné váló létszámcsökkentések végrehajtására a költségvetési intézmé-
nyi szféra valamennyi érintett területén a vonatkozó törvények, a kollek-
tív szerződések, valamint más megállapodások és munkaügyi szabályok 
betartásán túl a lehető legkörültekintőbb módon, a fenntartók, a munkál-
tatók lehetőségeit és a munkavállalók egyéni helyzetét a lehetőségekhez 
képest messzemenően figyelembe véve kerüljön sor, a II. részben foglal-
takról állapodnak meg. 
 A szakszervezeti oldal kijelenti: a létszámcsökkentésekkel nem 
ért egyet, de fontosnak tartja, hogy az elkerülhetetlen intézkedéseket 
körültekintően hajtsák végre. 
 

II. 
 
1. A megállapodás kiterjed: 

- a közalkalmazottak jogállásáról, a köztisztviselők jogállásá-
ról, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 
viszonyáról, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses 
állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó 
munkáltatókra (a továbbiakban: munkáltató),  

- az ezen törvények hatálya alá tartozó költségvetési szerve-
ket fenntartókra (a továbbiakban: fenntartó), 

- az ezen törvények hatálya alá tartozó közalkalmazottakra, 
köztisztviselőkre, ügykezelőkre, hivatásos szolgálati, illetve a hon-
védségnél hivatásos és szerződéses szolgálati viszonyban állókra, 
valamint az ezen törvények hatálya alá tartozó munkáltatóknál mun-
kaviszonyban állókra (a továbbiakban együtt: munkavállalók). 

2. A megállapodás kiterjed az 1. pontban meghatározott kör-
ben mindazon csoportos vagy csoportosnak nem minősülő  létszám-
csökkentésekre, amelyekre a következő okokból kerül sor és ezen 
okok valamelyike szerepel a munkavállaló felmentésének indoka-
ként: 

- megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a 
munkavállalót foglalkoztatták, 

- az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet 
felügyeletét ellátó szerv vezetője, a központi költségvetési szerv 
vezetője vagy az önkormányzati képviselő-testület munkáltatót érintő 
döntése – különösen a feladatok változásából adódó átszervezés vagy 
a költségvetési támogatás csökkentése – következtében a munkavál-
laló további foglalkoztatására nincs lehetőség, 

3. a magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátásával tör-
ténő megbízás visszavonását, határozott időre szóló megbízás esetén 
a határozott idő leteltét követően a munkavállaló eredeti vagy más 
munkakörben való továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség. 

4. A létszámcsökkentés végrehajtását elrendelő fenntartó, il-
letve munkáltató – figyelemmel a 9. pontban írtakra is - köteles tájé-
koztatni a munkavállalók közösségét, valamint a munkavállalók 
képviseletét ellátó szakszervezeteket a tervezett intézkedésekről, 
valamint a jelen megállapodás tartalmáról. Amennyiben a tervezett 
létszámcsökkentés eléri a csoportos létszámcsökkentés törvényben 
meghatározott mértékét, a fenntartó, a munkáltató a munkavállalókat 
képviselő szakszervezet tájékoztatását legkésőbb a munkavállalók 
törvényben rögzített előzetes értesítésével (felmentés közlése előtt 
legalább 30 nap) egyidejűleg tegye meg. A munkáltató az előzetes, 
általános tájékoztatáson túl kellő időben tájékoztassa az érintett szak-
szervezetet a létszámcsökkentésben érintett munkavállalók adatairól 
is (szervezeti egység, munkakör, esetleges tartós távollét oka stb.), 
amennyiben ehhez a munkavállalók előzetesen, írásban hozzájárul-
tak.  

A munkáltatói jogokat gyakorlók minden érintett munkavállaló-
val egyéni beszélgetést folytatnak, amelyre meghívják a szakszerve-
zet képviselőjét is. A szakszervezet képviselője a beszélgetésen nem 

vesz részt, ha a munkavállaló ezt kifejezetten kéri.  Az egyéni beszél-
getés folyamán az érintett munkavállalót tájékoztatják a személyére 
vonatkozóan meghozott vagy tervezett intézkedésről és arról, hogy 
milyen lehetőségeket tudnak kínálni a számára. Ilyen lehetőség pél-
dául a részidős foglalkoztatás, az ún. prémiumévek programban való 
részvétel, a különleges foglalkoztatási állomány igénybevétele, szer-
vezett segítség átképzéshez, a versenyszférában történő elhelyezke-
déshez, az ún. pályamódosító hitel igénybevétele. Az egyéni beszél-
getésről a munkáltató emlékeztetőt készít, amelyet a munkavállaló, 
illetve a beszélgetésen való részvétele esetén a szakszervezet képvi-
selője is aláír. 

5. A Megállapodó Felek felkérik a munkáltatókat, hogy az 50 
évnél idősebbek – akik nyugellátásra nem jogosultak, vagy nem 
lesznek jogosultak a jogviszony megszüntetését követően a végkielé-
gítés alapjául szolgáló időn belül – és a gyermeküket egyedül neve-
lők, valamint a 3 vagy több gyermeket nevelők foglalkoztatási jogvi-
szonyát, amennyiben szociális helyzetük indokolja, csak rendkívül 
indokolt esetben szüntessék meg. 

6. A Megállapodó Felek egyetértenek abban, hogy az 
álláskeresés elősegítése, az elbocsátottak számára méltányos élet-
helyzet kialakítása speciális munkaerő-piaci szolgáltatások és támo-
gatások működtetését és igénybevételét is szükségessé teszi. A Meg-
állapodó Felek ezért külön is felhívják a figyelmet a következő lehe-
tőségekre: 

a) A prémiumévek programba, valamint a különleges foglal-
koztatási állományba történő belépés lehetősége a Kormány által 
kezdeményezett törvénymódosítás alapján 2008. december 31-ig 
meghosszabbodott (2004. évi CXXII. törvény a prémiumévek prog-
ramról és a különleges foglalkoztatási állományról). 

b) A „Pályamódosító hitelprogramot” a Kormány elindította 
(212/2006.(X.27.) Korm. rendelet a „Pályamódosító hitelprogram” 
keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeiről). A vállalko-
zóvá válást segítő, államilag támogatott hitelfelvételi lehetőség a 
létszámcsökkentések keretében a közszférából 2006. július 1. és 
2008. december 31. között elbocsátott valamennyi munkavállaló 
rendelkezésére áll.  

c) Megyénként egy munkaügyi kirendeltségen a Kormány 
speciális szolgáltató központot működtet a közszférából elbocsátottak 
újbóli elhelyezkedésének segítésére. 

d) A Kormány a szakszervezetekkel történt egyeztetés alapján 
2007-ben európai uniós támogatással 4,5 milliárd forintos 
munkaerőpiaci programot indít a létszámcsökkentéssel érintett mun-
kavállalók számára.   

7. A Megállapodó Felek egyetértenek abban, hogy azon 
munkavállalók esetében, akiknek a foglalkoztatási jogviszonya meg-
szűnik : 

a) A hatályos munkajogi szabályok alapján (törvények, 
rendeletek, kollektív szerződés, belső szabályzatok) megállapítható 
járandóságaikat a munkáltató biztosítja, ide értve az ún. kafetéria 
rendszerben nyújtott juttatásokat is a felmentési idő végéig terjedően. 

b) A munkavállaló kérése esetén a munkáltató a törvény sze-
rint kötelező munkavégzés alóli felmentés idejét a felmentés teljes 
időtartamára hosszabbítsa meg, figyelembe véve a munka átadásához 
szükséges időtartamot, illetve a ki nem adott szabadság időtartamát. 

c) Az étkezési költségtérítés, ruházati költségtérítés folyósítá-
sára vonatkozóan a munkáltatónál e tárgyban hatályos munkajogi 
szabályok (törvények, rendeletek, kollektív szerződés, belső szabály-
zatok) az irányadóak. 

d) A helyi és/vagy helyközi közlekedési bérlet juttatását a 
munkáltató méltányosan szabályozza.  

e) A munkáltató a munkavállaló részére nyújtott munkáltatói, 
valamint az állami kezességvállalással biztosított kölcsönöket, támo-
gatásokat ne mondja fel, visszafizetésük futamidejét, összegét ne 
változtassa meg. 

f) A szolgálati lakásbérleti jogviszonyát a munkavállaló asze-
rint tarthatja meg, hogy a jogszabály vagy a bérleti szerződés miként 
rendelkezik. (Folytatás a következő oldal alján.) 



HAZAI MOZAIK 
 

Székesfehérvári tiltakozás az iskolabezárások ellen 
 
A székesfehérvári önkormányzat április 4-re tűzte ki a közoktatási intéz-
mények átszervezéséről szóló intézkedéscsomag megtárgyalását. Az 
oktatási bizottság február óta munkálkodik az iskolabezárásokat és óvo-
dák összevonását  magában foglaló tervén, amely igen nagy ellenállást 
idézett elő mind a szülők, mind a pedagógusok, mind pedig szakszerve-
zetünk részéről. Mi a kezdetektől fogva elsősorban a párbeszéd hiányát 
kifogásoltuk. Azt, hogy sem az érintett intézményeket, sem a szakszerve-
zetet nem vonták be a tervezet kialakításába, és a közgyűlés elé kerülő – 
szakmai szempontból elfogadhatatlan – elképzelés kialakításakor figyel-
men kívül hagyták a véleményezésünket.  
 Tiltakozásuk kifejezésére az érintett szülői munkaközösségek és 
pedagógusok számtalan formát találtak: szülői fórumokon fejtették ki – 
néha indulatosan és szenvedélyesen – véleményüket; aláírásgyűjtési 
akciót kezdeményeztek, transzparenseket helyeztek ki az iskolaépü-
letekre, az egyik iskola szülői és pedagógusai a döntést megelőző éjsza-
kán virrasztással fejezték ki egyet nem értésüket, de folyt a véleményhá-
ború a sajtóban és az internetes honlapokon is.  
 Április 3-án a város összes óvodájának, illetve iskolájának átszerve-
zése, bezárása ellen a Vörösmarty Mihály Általános Iskola szülői munka-
közössége békés, szolidaritási demonstrációt szervezett, melyet a PSZ is 
támogatott: információs csatornáinkon eljuttattuk a felhívást intézmé-
nyeinkbe. Az egységesen fehér pólót viselő résztvevők – rajta „ÉLJEN a 
Vörösmarty” felirattal – az iskola elől transzparensekkel vonultak a 
Városház térre, a polgármesteri hivatal elé. A tüntetőkhöz a Vízivárosi 
Általános Iskola és a Hunyadi Mátyás Szakközépiskola tanárai, diákjai, 
számtalan óvodapedagógus, sok szülő és kolléga is csatlakoztak. Az 
egyik transzparensen a következő felirat állt: „Anyukám azt mondta, 
mindig lesz mit ennem, inkább ő koplal. Kérjük, vegyenek róla példát!” 
A mintegy 300 fős, csendesen demonstráló tömeg képviselői a tiltakozást 
kinyilvánító petíciót és aláírási íveket dr. Csapó Csilla alpolgármesternek 
és Boldizs Kálmánné oktatási bizottsági elnöknek adták át, akik annyit 
mondtak: „A döntés immár a közgyűlés kezében van.”  
 A testület április 4-én, érveink és tiltakozások hatására úgy döntött, 
hogy a nem kellően széles körű és alapos előkészítés miatt most leveszi 
napirendjéről ezt a témát. A probléma, vagyis a gyereklétszám-csökkenés 
miatti finanszírozási gondok megoldásának kényszere ezzel persze nem 
szűnt meg, de reményeink szerint sokkal átfogóbb, az érintettek bevoná-
sával és együttgondolkodásával kimunkált, nagyobb elfogadottsággal 
bíró javaslat előkészítésére kerül sor majd a jövőben. 

 

Mihályi Gyula városi PSZ-titkár 
 

Örömteli történetek az iskolában 
 

„A tanítás művészete abban rejlik, hogy a tanár segít tanítványainak 
felfedezni, milyen örömet nyújt a kreatív önkifejezés és a tudás.”   (Albert 
Einstein) 
 Az egyik nap az iskolában, a társalgóban ültünk.  Beszélgettem az 
egyik elsős napközis tanítónővel. Megszólalt a csengő. Pár perc múlva  az 
ajtó előtt  egy cérnahangú gyerekkórus szólalt meg: „– Ilike, Ilike, Ilike…” 
 A kolléganőm felpattant és kiment az ajtó elé, elkezdte számolni a 
gyerekeket: „– l, 2, 3, 4,  és ti döntsétek el, hogy ki jön velem lefelé, és ki 
jön majd felfelé!” 

 Amikor visszajött az Ilike nevű kolléganőm, már gondoltam, miről 
van szó. Az ebédlőbe  való levonulásról: ki fogja Ilike kezét majd a gye-
rekek közül. Az osztozkodás valószínűleg megtörtént, mert újabb gyere-
kek érkezése volt hallható, akiket a többiek  „megnyugtattak”: „– Elkés-
tetek, már tudjuk, hogy ki foghatja Ili néni kezét!” 
 A beszélgetés közben elmondta Ilike, hogy ez még mind semmi, 
ebben az első osztályban a díszítő sor az  írásfüzetben a következőket 
tartalmazza: „Imádlak, Ilike néni! Szeretlek, Ilike néni! Nagyon szeretlek, 
Etelka néni!  (Ő az osztálytanító.)  
 Ezt a tényt én nagyon kedvesnek találtam. Ilikének is elmondtam, aki 
a következőt válaszolta: „– Mit gondolsz, miért vagyok még a pályán?” 
 A titkári tanács ülésen elmeséltem a titkároknak a történetet, amikor 
az egyik titkár – aki, mint kiderült, gyakorló anyuka ebben az osztályban 
– megszólalt: „– Ezek a tanító nénik sem fukarkodnak a dicsérettel, a 
szeretetük kimutatásával. Ők is leírják a gyerek füzetébe: Szeretlek!  
Imádlak! Az ötös érdemjegy pedig mosolygós és tele van csillagokkal.” 
Az anyuka szerint a gyerekek szívesen járnak iskolába, mindent megtesz-
nek, amit a tanító nénik kérnek. 
 Azt gondolom, hogy az ilyen történetekkel segíthetnénk a pedagó-
gusok jobb megítélését. Szemléletessé tehetnénk, hogy az áldozatos, 
felelősségteljes munka igenis  terem gyümölcsöt: az emberség, az elkö-
telezettség, az emberi példa sokkal több, mint az esetlegesen elkövetett 
pedagógiai hiba. 
   

A történetet lejegyezte: Horváth Tiborné  (Gyöngyös) 
 

Leköpte és megpofozta 
 
Egy magából kivetkőzött apuka leköpte, megpofozta a nyírbogdányi 
általános iskola igazgatónőjét. A megyei rendőr-főkapitányság sajtórefe-
rense elmondta: a 33 éves helybéli szülő pénteken tanítási időben bement az 
iskolába, és azt kifogásolta az igazgatónőnél, hogy a gyermeke a 
diáktársával konfliktusba keveredett, s ezért – szerinte – az iskola a hibás. A 
férfi addig hergelte magát, amíg dühe tettlegességig fajult. Leköpte és 
megpofozta a pedagógust, aki könnyű sérüléseket szenvedett. Az ügyben a 
demecseri rendőrőrs bíróság elé állítással folytat eljárást a tettét beismerő 
férfi ellen, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak megalapozott gyanúja 
miatt. (Az elsőfokú ítélet már megszületett: 1 év 8 hónap börtönbüntetés.) 
 A nyírbogdányi Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény vezetője Homonyik Csabáné. Két éve 
tölti be ezt a tisztséget, s húsz éve tanít a településen. Első megkeresé-
sünkkor nem kívánt nyilatkozni, aztán mégis vállalta a nyilvánosságot. 
 – Először úgy éreztem, hogy sajnos, napjainkban nem egyedi az 
eset, amikor a szülők a pedagógust megalázzák, szembeköpik, tettleg 
bántalmazzák, éppen ezért úgy véltem, nem hírértékű. Aztán meggon-
doltam magam, hogy ezáltal is szolidaritást vállaljak azokkal a pedagógus 
kollégákkal, akiket hasonló vagy éppen súlyosabb sértés ért. Úgy gondo-
lom, a jövő érdekében fontos beszélni róla, hiszen féltem azokat a tanító-
kat, tanárokat, akik ki vannak téve hasonló inzultusnak. Sajnos, az 
ilyesmi napjainkban bármelyikünkkel előfordulhat; senki se gondolja azt, 
hogy vele nem történhet meg. Ugyanakkor az is igaz, hogy a községben 
nem jellemző a durvaság, csupán 1-2 agresszív szülő van. A roma csalá-
dok is elítélik azt a szülőt, aki pénteken az atrocitást elkövette. Egyúttal jó 
lenne valamit tenni: megálljt parancsolni az erőszaknak, mert ország-
szerte hallani pedagógusokat megverő szülőkről. (Lásd: PL-útmutató III.) 

 
  

(Folytatás az előző oldalról.) 
8. A Megállapodó Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás 

nem pótolja a más munkajogi jogszabályokban előírt egyeztetési 
eljárásokat, és nem érinti más, hasonló tartalmú megállapodások 
hatályát. 

9. A szakszervezeti oldal vállalja, hogy a megállapodás szelle-
mében az érdekképviseleti szervezetek információs csatornáin ke-
resztül segíti a munkavállalók tárgyszerű tájékoztatását, a tudomására 
jutó foglalkoztatási és átképzési lehetőségeket megismerteti a mun-
káltatókkal és az érintett munkavállalókkal. 

10. A Megállapodó Felek javasolják, hogy amennyiben a jelen 
megállapodásban foglaltakon túl az egyes foglalkoztatási jogvi-
szonyok, ágazatok, szakmák, fenntartók sajátosságainak érvényesí-

tése indokolja, az adott körben érintett fenntartók, munkáltatók és 
szakszervezetek külön megállapodásban rögzítsék a létszámcsök-
kentésre vonatkozó speciális szabályokat, szempontokat, eljárásokat. 

11. A megállapodás végrehajtásával összefüggő tapasztalatok 
összegzésére, az esetleges panaszok kivizsgálására a megállapodó 
felek a négy fő jogviszony-törvény hatálya alá tartozó területeken 
működő szektorális érdekegyeztető fórumok keretében ellenőrző 
testületeket hoznak létre.  

12. A Kormány a jelen megállapodást, aláírása után a Magyar 
Közlönyben közzéteszi. 

 
 Csizmár Gábor  Varga László  dr. Gémesi György  
 kormányzati oldal szakszervezeti oldal  önkormányzati oldal

 



KI KICSODA A PSZ ORSZÁGOS VEZETŐSÉGÉBEN? 
 

Szakszervezetünk Elnökségének tagjait már korábban bemutattuk. Hagyományainkat folytatva, a Pedagógusok Lapja által 
nyújtott lehetőségeket kihasználva egy-egy riport keretében a PSZ országos bizottságainak, tagozatainak elnökeit és regioná-
lis vezetőit vesszük sorra. Ezúttal Vrbovszki Beátát szólaltatjuk meg, aki 1971. november 6-án született Békéscsabán. A 
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola matematika-fizika-számítástechnika szakos tanára. 1995 óta tagja 
szakszervezetünknek. 2003 óta PSZ-tisztségviselő, 2006-ban választották meg a PSZ Országos Ifjúsági Tagozata elnökének, 
ettől kezdődően tagja az országos vezetőségnek. 

 
– A szülői ház, az iskola többnyire meghatározzák pályánkat, 
életünket. Milyen útravalót kapott szüleitől, iskoláitól, tanárai-
tól, milyen élmények, milyen hatások játszottak szerepet abban, 
hogy a pedagógusok, az oktatás érdekeiért következetesen ki-
álló szakszervezeti vezető lett?  
 – Büszkén mondhatom, hogy pedagógus családból származom. 
Édesanyám matematika–fizika szakos tanárként példaértékű nevelő-
oktató munkát folytatott. Szigorú, de igazságos volt. Ő volt az, aki e 
hivatás rejtelmeibe bevezetett. Aki ismer bennünket, az tudja: „Anyja 
lánya!” – nagyon hasonlítunk egymáshoz és remélem, nem csak külsőleg. 
 Édesapám, Vrbovszki János a hétköznapi életre készítette fel tanulóit, 
a technika rejtelmeinek megismertetésével és sok gyakorlati óra 
tartásával. Szerencsés, hiszen Mezőberény apraját-nagyját az általa 
nagyon szeretett sportra, a focira oktathatja. Hosszú évekig a PSZ 
Mezőberény Városi Bizottságának titkára volt, jelenleg is a PSZ Békés 
megyei vezetőségének tagja. Örökségül kaptam tőle a közösségért 
folytatott harcra való hivatottságot. Gyermekkorom óta életem fontos 
részét képezi a tenni akarás másokért, hasznosnak lenni a társak számára. 
 Testvérem, Szabolcs is történelem szakos tanári diplomával 
rendelkezik. Jelenleg, média végzettségét kihasználva, a helyi televízió 
főszerkesztője. 
 Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen kiváló iskolák kiváló 
nevelői formálhatták személyiségemet. Mit kaptam tőlük útravalóra? 
Szeretetet, emberséget, őszinteséget, a munka szeretetét, szorgalmat, 
kitartást, türelmet, fegyelmezettséget, pontosságot, kedvességet, a tudás 
megszerzésére való igényt, és még sorolhatnám.  
 – A PSZ Országos Ifjúsági Tagozatának elnökeként 
hogyan látja a fiatal pedagógusok helyzetét? A PSZ tizenötezer 
38 éven aluli tagja milyen módon aktivizálható, vonható be a 
szakszervezeti tevékenységbe? Hogyan lehet számukra 
eredményes érdekvédelmet biztosítani a PSZ keretében? 
 – Az Ifjúsági Tagozat a 38 éven aluli fiatal kollégák élethely-
zetéből adódó, speciális szakmai és munkavállalói érdekvédelmi, 
érdekképviseleti feladatok ellátására alakult. A fiatal pedagógusok, 
munkavállalók helyzete nem könnyű! A nyugdíjkorhatár megeme-
lése, a szakmai szempontokat figyelmen kívül hagyó, kizárólag 
anyagi megtakarítás érdekében végrehajtott iskolaösszevonásokból 
adódó pedagógusleépítés negatívan érinti a fiatalokat is (például a 
határozott idejű szerződést nem hosszabbítják meg, a tapasztalatla-
nabb fiatalt elbocsátják). Akinek megmarad az állása, az is állan-
dóan retteghet: mikor kerül rá a sor. Hogy lehet így előre tervezni? 
Családot vállalni? Házat venni vagy építeni?  
 Fontos lenne a szociális biztonság!  Aki teheti, átképzi magát és 
elhagyja a pályát. A bértábla összecsúszása, az adó és a járulékok 
növekedésének reálkereset-csökkentő hatása, az „ingyen órák” 
bevezetése stb. is negatívan érintette a fiatal munkavállalókat. A 
főiskoláról, egyetemről kikerülő fiatalok nagy része nem tud 
elhelyezkedni a tanult szakmájának megfelelően. (Érdemes lenne 
felmérni ezen fiatalok arányát.) 
 A pedagóguspálya vonzása már korántsem akkora, mint volt. 
Mit tehetünk? Együttesen lépjünk fel, „egymásba kapaszkodva” a 
pályán maradás lehetőségéért! Továbbtanulással növelhetjük 
esélyünket és azzal, hogy részt veszünk olyan speciális képzéseken, 

amelyek a pedagóguspályán maradáshoz nélkülözhetetlen feladatok 
ellátására szerveződtek. Az Ifjúsági Tagozat értelmet és lehetőséget 
ad arra, hogy együtt tudjunk tenni magunkért. 
 A működő területi ifjúsági tagozatok számának bővítése nagyon 
fontos lenne. Ehhez kérnénk a megyetitkárok segítségét! A megyei 
értekezlet egyik meghatározó színtere lehetne az 
információáramlásnak. A területi ifjúsági vezetők folyamatos 
tájékoztatást kapnának az elmúlt időszak érdekvédelmi 
eseményeiről, az aktualitásokról és az így szerzett információk 
továbbításában, hasznosításában aktívan részt tudnának venni. 
 Nagyon hasznos e fiatalok felkészítése a szakszervezeti 
tisztségviselésre, például hogy vegyenek részt a  BMGE Pedagógiai 
Tanszéke és a PSZ által közösen szervezett közoktatásivezető- és 
szakszervezetivezető-képzésen. A társadalompolitikai folyamatok 
megismerése, tisztánlátása céljából szükségesnek tartom a 
Szakszervezeti Akadémia előadásainak folytatását. Az Országos 
Iroda szakértőinek, jogászainak tájékoztatása elengedhetetlen. 
 Fontos feladatunk a fiatal munkavállalók ösztönzése a PSZ-be 
való belépésre. Ehhez az kell, hogy a pályakezdők vagy a 
közoktatásban dolgozó fiatalok megismerjék a szakszervezet 
jelentőségét. Alapcél a jó közösség kialakítása, kulturális és 
szabadidős programok szervezésével.  Tervezzük a www.iwiw.hu 
címen PSZIT-ismerősök gyűjtését. Fiatal kollégák a közoktatás 
számos területén találhatók, ezért kell a nyitottság. Célunk: érdemi 
együttműködés kialakítása a PSZ tagozataival.  
 A PSZ Országos Ifjúsági Tagozatának egyik feladata a 38 éves 
és annál fiatalabb, közoktatásban dolgozó munkavállalók sajátos, 
korosztályos problémáinak felmérése és továbbítása az országos 
vezetőségnek. Aktívan részt veszünk a PSZ és a SZEF által 
szervezett fórumokon, előadásokon, rendezvényeken, hiszen 
eredményes érdekvédelem a PSZ keretében csak úgy lehetséges, ha 
tájékozottak vagyunk. 
 – Melyek érdekvédelmi munkájának a legfontosabb helyi, 
területi és országos tanulságai? Hogyan ítéli meg a szakszerve-
zeti munka jelenlegi lehetőségeit, jövőjét? Milyen módon, mi-
lyen irányban fejlesztené tovább a PSZ tevékenységét? 
 – 2003 óta vagyok PSZ-tisztségviselő. Helyi munkám közben 
elsősorban arra törekedtem, hogy megismertessem a munkavállalókat a 
szakszervezeti célokkal, feladatokkal és kedvezményekkel, ezzel is 
ösztönözve őket a PSZ-be való belépésre. Egyre többen rájöttek, 
mennyire szükséges az érdekeik védelme, így tagságunk az 
intézményünkben a kétszeresére nőtt. 
 Észérvekkel, folyamatos tájékoztatással, a tagok érdekeinek 
megfelelő védelmével a tagság megtartható. Ehhez azonban fontos az 
alapszervezeti titkárok képzése! Ma már elengedhetetlen, hogy a titkárok 
rendelkezzenek jogi ismeretekkel, vitapartnerek legyenek, de ugyanakkor 
kompromisszum-készek is. 
 Békés megyei lévén, aktívan részt veszek a Békés megyei titkári 
illetve vezetőségi értekezleteken, amelyeken rendszeres tájékoztatást 
kapunk az Országos Iroda szakértőinek, jogászainak előadásaiként a 
törvényi változásokról, hasznos tudnivalókról. Az idén is képzési 
hétvégén leszünk Monoszlón.  
 Az országos vezetőség munkájában 3 hónapja vállalok szerepet. 

 
 

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE (PSZ) 
 

az oktatási ágazatban dolgozók országos és európai uniós hatáskörű, reprezentatív érdekvédelmi szervezete. 
Demokratikus működés, szolidaritás, munkavállalói érdekek képviselete, érvényesítése, széles körű szolgáltatások, segítség a 

rászorulóknak. Fiataloknak és idősebbeknek egyaránt szükségük van rá! 
 

Ha velünk léPSZ, ha együtt léPSZ, többre mész! 
 

 



Balett-ősbemutató az Operaházban 
 

Ősbemutató színhelye volt március végén, a tavaszi fesztivál keretében a 
Magyar Állami Operaház: Margaret Mitchell Elfújta a szél című világ-
hírű regényének három felvonásos balettváltozatával ismerkedhettek meg 
a nézők. Az előadást kollégáink figyelmébe ajánljuk. 
 A XX. század első felében élt amerikai írónőt a 20-as évek közepén 
autóbaleset érte (ugyanilyen tragikus esemény 1949-ben a halálát 
okozta!), évekig ki se mozdulhatott. Ekkor született az igen terjedelmes 
prózai alkotás, amely aztán minden idők egyik legnagyobb könyvsikere 
lett és Pulitzer-díjat is kapott. A hagyományos regénytechnikával készült 
mű az amerikai polgárháborúba kalauzolja olvasóit: élénk színekkel 
festett hősnője, Scarlett O’Hara sorsán keresztül a rabszolgatartó déli 
uralkodó osztály, a vesztesek szemszögéből ábrázolja a történelmi ese-
ményeket. 
 A Kossuth-díjas kiváló művész, Pártay Lilla több mint tíz éve kezdte 
el a koreográfia írását, ám különféle jogi és anyagi okok miatt a premierre 
mind ez idáig várni kellett. A balett alkotóját elsősorban az izgatta, hogy 
a történet nemcsak a szólistáknak kínál hálás szerepeket, de a tánckart is 
„alaposan megmozgatja”, és persze az is fontos befolyásoló tényező volt, 
hogy ehhez a témához eddig még nem nyúltak hozzá színpadi alkotók. 
Igaz, egy világhírű amerikai film köszönheti a létét a könyvnek, a 
koreográfust viszont az alapmű fogta meg: szerinte a cselekmény érzelmi 
vonalának a megjelenítésére a tánc nyelve alkalmasabb, mint a filmé. De 
aki nem olvasta az eredetit, és nem látta a filmet, az is megérti a lényeget, 
s így annak is teljes élményt nyújt az előadás. 
 A romantikus és magával ragadó eseménysorhoz a zenét Antonín 
Dvořák szimfóniáiból és kamaraműveiből a zenekart is vezénylő 
Medveczky Ádám érdemes művész állította össze. A választás kézen-
fekvő. „A szláv romantika nagyszerű mestere három évet töltött 
Amerikában, egy New Yorkban működő zenei intézet vezetőjeként, 
ahol zeneszerzést tanított – emlékeztet a dirigens. – Miközben az 
európai zenei kultúrát oktatta, művészete magába szívta az ottani 
hatásokat. A néger zene ritmusa és egzotikus dallamvilága, az indián 
melódiák lágy, nosztalgikus hangvétele mind helyet kapott az ekkor 
írt művekben. Szerzőnk mindvégig megőrizte eredetiségét; nem idéz 
konkrét dallamokat, csak a stílust vette át. Zenéjének eleven ritmikus-
sága – az amerikai hatásoktól függetlenül is – kiváló alap a táncra; 
kifejezésének sokrétűsége pedig minden jellemet és szituációt képes 
illusztrálni.” 
 A kiegészítő muzsika a Kossuth-díjas Rácz Zoltán és az Amadinda 
Ütőegyüttes munkája. 
 A balett főszerepeit Popova Aleszja, Cserta József, Volf Katalin, ifj. 
Nagy Zoltán és Szakály György, illetve Anna Tsygankova, Oláh Zoltán, 
Radina Dace, Bajári Levente és Túri Sándor táncolja. A díszleteket 
Kézdy Lóránt, a jelmezeket Schäffer Judit tervezte. (dal-bor) 
 

Megalakult a Szenior Foglalkoztatási Szövetség 
(SZFSZ) 

 
Ezt a szövetséget az alapítók azért hozták létre, hogy segítsék 
megtartani vagy megtalálni azokat a munka- és kereseti 
lehetőségeket, amelyek megfelelnek a szövetséghez csatlakozók 
igényeinek és képességeinek. 
 Legfőbb céljuk elérni, hogy aki tud és akar, dolgozhasson. Teljes 
munkaidőben vagy részmunkaidőben, rugalmas formában, otthon vagy 
távmunkában, de legális jogviszonyban, megfelelő bérért, szociális jut-
tatásokért, rendezett munkaügyi viszonyok között. 
 A Szövetség alapítói a legnagyobb munkáltatói szervezetek 
(MGYOSZ, MOSZ, IPOSZ), a legjelentősebb szakszervezeti konföderá-
ciók (MSZOSZ, SZEF, Autonómok), valamint a legfontosabb nyugdíjas 
szövetség. A Szövetség alapszabálya, programja olvasható a SZFSZ és a 
szakszervezet honlapján. 
 Milyen szolgáltatásokat nyújt a Szövetség tagjainak? 
 - Díjmentes munkaközvetítést munkáltatói tagszervezeteink 
ajánlatai alapján. 
 - Jogi tanácsadást az Önnek legkedvezőbb munkavégzési forma és 
a feltételek kiválasztásához. 
 - Képzést, továbbképzést munkája megőrzéséhez vagy 
munkavállalási lehetőségei bővítéséhez. 
 - Rekreációs, egészségmegőrzési, revitalizációs programokat. 
 - Szenior foglalkoztatást bővítő vállalkozások támogatását, 
pályázatok útján. 

 - Szenior Foglalkoztatási Klubokat, országos hálózatban. 
 Hogyan léphet a tagok közé: 
 - A Szövetség címére (1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.) 
eljuttatott belépési nyilatkozatával. 
 - Évente 1 000 Ft tagdíj befizetésével (csekken vagy számlánkra 
való utalás útján). 
 Hogyan veheti igénybe a munkaközvetítő szolgáltatást? 
 - A Szövetség honlapján található kérdőív kitöltésével és vissza-
küldésével. 
 Hol tájékozódhat bővebben a Szövetség munkájáról? 
 - Internethasználati lehetőséggel a www.szeniorfoglalkoztatas.hu 
című honlapon. 
 - Szakszervezetében és a kiépülő országos Szenior Foglalkoztatási 
Klubok hálózatában. 
 - A tagoknak eljuttatott Hírlevél és az ingyenesen járó Szenior 
Magazin segítségével. 
 - A Szövetség fórumainak, rendezvényeinek, klubjainak felkeresésével. 
 

VII. Nevelésügyi kongresszus, 2008 
 

A Magyar Pedagógiai Társaság, a Magyar Tudományos Akadémia Peda-
gógiai Bizottsága, az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete, a Katoli-
kus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet, a Magyar Diáksport 
Szövetség, a Magyar Szakképzési Társaság, a Magyar Úttörők Szövet-
sége, a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Magyarországi Gyermek-
barátok Mozgalma, a Megyei Jogú Városok Szövetsége, az Országos 
Köznevelési Tanács, a Pedagógusok Szakszervezete, a Szülők Egyesülete 
a Gyermekekért, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a 
Történelemtanárok Egylete 2008. augusztus 25-re összehívta a VII. 
Nevelésügyi kongresszust. 
 Az 1993-ban megtartott VI. Nevelésügyi kongresszus óta Magyar-
országon a társadalmi átalakulás az oktatási rendszerben is radikális változást 
eredményezett. Ennek egyik következménye lett az új jogszabályi háttér 
megszületése, amely érintette az iskolaszerkezetet, a tartalmi szabályozást, a 
követelményeket, az értékelést és a minőségirányítást egyaránt. Az 
iskolarendszer vertikális és horizontális szerkezetének a módosulása mellett az 
oktatásban nagymértékű expanzió zajlott le, ami együtt járt a tankötelezettség 
időtartamának meghosszabbodásával. Kiépültek a piacgazdaság és a 
demokrácia intézményei, átalakult a társadalom szerkezete, alapvető 
változások zajlottak le a gazdaság és a munka világában is. 
 Mindezek indokolják, hogy a nevelés-oktatás iránt elkötelezett 
társadalmi és szakmai szervezetek 15 év elteltével újra országos kong-
resszuson vitassák meg a magyarországi nevelés ügyét azzal a céllal, 
hogy a civil szféra, az iskolafenntartók, az állam, az érintett szakmák 
elméleti és gyakorlati képviselői együttesen 
 - elemezzék az oktatásügyben halmozódó problémákat és a 
megtett reformlépések hatását, 
 - mutassák be a társadalomban, illetve a gazdaságban zajló 
folyamatok és az oktatásügy kölcsönhatását Magyarországon, s egyben 
tegyenek javaslatot a kívánatos és lehetséges fejlődés irányaira, 
 - teremtsenek alkalmat a nevelésügyért, az oktatásért közvetlen 
felelősséget viselők eszmecseréjére, együttműködésének erősítésére, 
 - mindezzel érdemben járuljanak hozzá ahhoz, hogy a nevelésügy 
társadalmi közüggyé váljon. 
 A kezdeményezők felhívják az érintett országos civil szervezeteket, 
az önkormányzatokat és az iskolafenntartók társulásait, a munkaadók és 
munkavállalók képviselőit, a szakmai egyesületeket, az intézményeket, 
hogy csatlakozzanak a felhíváshoz, vegyenek részt a kongresszus előké-
szítésében és lebonyolításában, támogassák e történelmi jelentőségű 
rendezvény megvalósítását! 
 A csatlakozási szándékot a VII. Nevelésügyi kongresszus szervező 
bizottságánál (e-mail: nk-szb@eik.bme.hu; telefon: 1-463-2655) lehet 
bejelenteni. 

Gratulálunk... 
 

Nemzeti ünnepünk alkalmából adták át a Kossuth- és Széchenyi-
díjakat és a köztársasági elnök magas kitüntetéseit. A sokak közül két 
kitüntetettet külön is köszöntünk. A Széchenyi-díjat kapott Ádám 
György akadémikust, a Magyar Pedagógiai Társaság elnökét és Bazsó 
Bertalannét, a kazincbarcikai Herman Ottó Általános Iskola igazga-
tóját, a PSZ Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szövetségének elnökét, 
kongresszusi küldöttünket, aki a Magyar Köztársasági Arany Érdem-
kereszt kitüntetést vehette át. Gratulálunk, és munkájukhoz további 
sikereket kívánunk! 



 
VIII. ORSZÁGOS PEDAGÓGUS TENISZVERSENY 

 
A Balatonalmádi "TENNIS CLUB" 1925 és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) immár nyolcadszor rendezi meg 
az Országos Pedagógus Teniszbajnokságot. 
Időpont: 2007. július 6-8. (péntek-szombat-vasárnap). Mérkőzések: pénteken 13 órától, döntők: vasárnap kora délután. 
Helyszín: Balatonalmádi, az  Öregparkban lévő 6 db salakos teniszpálya. 
Versenyszámok: férfi egyéni 40 éves korig, 40-55 éves kor között, 55 éves kor fölött; férfi nyílt páros; női egyéni 40 

éves korig, 40 éves kor fölött, női nyílt páros. 
A részvétel feltétele: pedagógus-oklevél, oktató-nevelő munkában való részvétel. (Az oklevél vagy hiteles másolatának 

bemutatása a versenyre való jelentkezéskor kötelező.) Nevezési díj személyenként 4.000 Ft (párosoknál +500 
Ft/fő), amelyet a helyszínen, a regisztráláskor kell fizetni. 

Szállás, ellátás, utazás: A Pedagógusok Szakszervezete július 6-án és 7-én minden PSZ-tag résztvevő számára 
ingyenes szállást biztosít a PSZ Győr városi-körzeti szervezetének üdülőjében (Balatonalmádi, Mikszáth K. út 12. 
Információ: Torma Tiborné, tel.: 70/375-6305) A szakszervezeten kívüliek a szállást önköltséges áron vehetik 
igénybe. A Balatonalmádi "TENNIS CLUB" 1925 gondoskodik a megfelelő versenyfeltételekről továbbá ingyenes 
strandbelépőt ad a résztvevőknek, és gulyáspartit szervez szombaton estére. 

A szállás költsége: 2 000 Ft/fő/éjszaka (+330 Ft/fő/nap idegenforgalmi adó). (Ezt a PSZ-tagoknak ingyenesen 
biztosítjuk.) 
A szállással együtt reggelit is adunk, amelynek költsége 400 Ft/fő (a PSZ-tagok számára ez is ingyenes). A 
szakszervezeti tagság igazolásához PSZ-tagkártya bemutatása szükséges!  

Utazás egyénileg. 
 További információt a verseny főszervezőjétől, Dudás Zsolttól, a TENNIS CLUB elnökétől (a 06/70/455-4155-ös 

telefonszámon, e-mail: dudaszsolt@merill.hu), és a PSZ Országos Irodájától (06/1/322-8464; 
www.pedagogusok.hu) kaphatnak az érdeklődők.  

Előzetes jelentkezés: 2007. június 15-ig a PSZ Országos Irodájánál (1068 Budapest, Városligeti fasor 10., telefon és 
fax: 06/1/322-8464, E-mail: psz@enternet.hu). A jelentkezők írják meg levelezési címüket, munkahelyük címét, 
szakszervezeti tagságukat. Jelöljék meg, hogy milyen versenyszámban indulnak, és hogy szállásra, illetve 
étkezésre tartanak-e igényt. 

 
 

 

VII. ORSZÁGOS PEDAGÓGUS SPORTNAPOK 
 

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) kispályás labdarúgás (férfi), kosárlabda (női), asztalitenisz (vegyes csapatok) 
és úszás sportágakban országos pedagógus bajnokságot szervez a tanév végén a Hajdú-Bihar megyei 

 
HAJDÚSZOBOSZLÓN. 

 
Időpont: 2007. június 30. és július 1-én (szombat-vasárnap) Megnyitó: szombaton 13.00 órakor. Eredményhirdetés: 

vasárnap 14.00 órakor, illetve a döntőket követően. 
Helyszín: Városi Sportház, Hajdúszoboszló, a Hőgyes Endre Gimnázium sportpályái, valamint az Árpád uszoda. 
Versenyszámok, csapatlétszámok: női kosárlabda [10 (5+5) fős csapat], kispályás labdarúgás [10 (5+1+4) fős 

férficsapat], asztalitenisz [2 fős (1 férfi, 1 női) vegyes csapatok], úszás (mell, gyors, hát) egyéni. 
Jelentkezések: A nevezésekhez szükséges nyomtatványokat a PSZ megyei, fővárosi, megyeszékhelyi és országos 

irodájától lehet igényelni. A 2007. május 31-ig az országos irodához beérkezett nevezéseket fogadjuk el. (PSZ 
Országos Iroda, 1068 Bp., Városligeti fasor 10. Tel./fax: 322-2249, e-mail: psz@enternet.hu.) A beérkezett 
nevezések számától függ a lebonyolítás módja, melyről levélben tájékoztatjuk a résztvevőket. 

  A sportnapok helyi főszervezője Szikszai Miklós, a PSZ Hajdú-Bihar megyei titkára (T: 06/70/375-5615). 
Nevezési feltételek: Oktató-nevelő munkában való részvétel. Megyénként, illetve a fővárosból 1-1 csapat nevezhet. 

Amennyiben egy térségből (megye, megyeszékhely) több csapat jelentkezik, megyei selejtezőn kell eldönteni az 
országos bajnokságban való részvétel jogát. Nevezni csak érvényes pedagógusigazolvánnyal vagy PSZ-tagkártyával 
lehet, amelyeket regisztrációkor ellenőrzünk. Egy-egy versenyző több sportágban is indulhat. A versenyzők 
helyszíni regisztrációjára 2007. június 30-án (szombaton) 11 órától kerül sor.  

A sportnapok szervezését, a rendezésének feltételeit a PSZ Országos Irodája, Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, 
valamint a Hőgyes Endre Gimnázium és az Árpád uszoda biztosítja. 

Szállás, étkezés: Szép Ernő Kollégium (Hajdúszoboszló, Gönczi Pál u. 15.) A PSZ-tagok számára a szállás ingyenes, a 
szakszervezeten kívüliek számára pedig önköltséges  (1 400 Ft/fő/nap). Az étkezés 1 440 Ft (reggeli, ebéd, vacsora) 
saját költségen. 

Utazás: saját szervezésben, helyi forrásból finanszírozva. 

 
 



Ezzel a címmel a sajtóorgánumokban tallózva a velünk vagy rólunk készült írásokból közlünk összeállítást. Így egyrészt – csokorba gyűjtve – áttekintést 
kaphatunk arról, hogy milyen információk jutottak el gondjainkról, eredményeinkről a társadalomhoz, másrészt azt is láthatjuk, melyek azok a lényeges 
problémák, törekvések, amelyek még nem vagy nem kellő módon váltak ismertté. Egyszerre célunk tehát a tájékoztatás és tájékozódás. 
 
 

NÉPSZABADSÁG 
(2007. III. 16.) 

Küszködés és lecsúszás 
(Részlet Árok Antal PSZ-alelnök írásából) 

 
(...) Hiába ismétli refrénszerűen az oktatási tárca, hogy a 
legutóbbi törvénymódosítások „nem a gazdasági haté-
konyság, hanem a tanulóknak biztosított magasabb 
színvonalú ellátás érdekében születtek”, az önkormány-
zati döntéseknél - néhány kivételtől eltekintve - a szak-
mai szempontok háttérbe szorulnak, a pénzügyi, takaré-
kossági szempontok dominálnak. Hiába írja elő a tör-
vény, hogy az önkormányzat csak akkor szüntethet meg, 
szervezhet át közoktatási intézményt, ha „a szolgáltatás-
ról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik oly 
módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, 
tanulónak, szülőnek nem jelent aránytalan terhet”. Sok 
önkormányzat minden nevelési-oktatási intézmény 
költségvetését egységesen 10-12 százalékkal csökkenti. 
Az igazgatók, pedagógusok oldják meg, ahogy tudják! 
Máshol olyan utasítást adtak az intézményvezetőknek, 
hogy a legdrágább, a legkvalifikáltabb pedagógusoknak 
mondjanak fel. (A több diploma, a pedagógus-szak-
vizsga ugyanis magasabb fizetést jelent.) Több helyen a 
jól működő Arany János Tehetséggondozó Program 
megszüntetését is tervezik. Sok intézményben megtiltják 
a csoportbontásokat, ami többek között az idegennyelv-
oktatás eredményességének kulcskérdése. A könyvtára-
kat évek óta nem fejlesztik, pedig a nemzetközi kompe-
tenciamérések igazolják, hogy ahol korszerű, jól mű-
ködő iskolai könyvtárak vannak, ott nagyságrendekkel 
jobb eredmények születnek. Néhány város valamennyi 
közoktatási intézményét jogutód nékül megszünteti a 
tanév végével, hogy másnap "újakat" alapítson. Így külön 
procedúra nélkül megszabadulhat intézményvezetőitől, a 
pedagógusokat pedig felmondási idő nélkül bocsáthatják 
el. (...) 
 A kistérségi társulásoknál is számtalan negatív 
jelenséggel találkozunk, hiszen itt is csak a pénzügyi 
megfontolások dominálnak. Ráadásul (mivel nem 
születhettek meg a szükséges kétharmados törvénymó-
dosítások) csak önkéntes társulások jöhetnek létre. 
Helyenként nincs készség a társulásra, máshol egyes 
településeket nem fogadnak be, megint másutt csak 
papíron létezik a társulás a feladatok közös ellátása 
nélkül. Néhány példaadó társulás létrejött, de a jelenlegi 
feltételek mellett csak a káosz konzerválódik. Jórészt 
csak mikrotársulások jönnek létre, ami nehezíteni fogja 
az uniós fejlesztési pénzek ésszerű felhasználását. (...) 
 Tisztességtelen játék tehát csak a pedagógusok 
nyakába akasztani oktatásunk gondjait, miközben a 
kormányzati, önkormányzati felelősségről hallgatnak. Az 
alapprobléma hosszú ideje az, hogy hiába voltak és vannak 
jó oktatáspolitikai elképzelések, ha nem voltak és most 
sincsenek melléjük állítva a megfelelő feltételek. Ezek 
nélkül csak küszködünk és lefelé csúszunk. Hiába lesz 40 
milliárd forintért 35 ezer digitális tábla iskoláinkban, hiába 
lesz 130-150 milliárd forint uniós forrásokból az 
iskolafelújítási programra. Hiába lesz kevesebb pedagógus 
magasabb óraszámmal, alacsonyabb reáljövedelemmel, 
több adminisztrációval. Csak a pénzügyi hatékonyság fog 
javulni, az oktatás eredményessége nem. 

NÉPSZAVA 
(2007. IV. 13.) 

Hogyan lett a „Tanító Úrból” felpofozott tanerő? 
 

(...) Kolláth György alkotmányjogász szerint a Btk. 
szigorítása ez ügyben a lehető legrosszabb lépés lenne, 
hiszen megoldás helyett óhatatlanul is aktuálpolitikát 
vinne a rendszerbe. Azt viszont jogilag is hangsúlyozot-
tan fontosnak tartja, hogy se a verbális, se a tettleges 
iskolai erőszakot ne lehessen „elsumákolni”: minden 
körülmények között „kezelje” az arra hivatott személy, 
az atrocitásnak minden esetben legyen meg a jogi 

következménye. (...) Elsősorban a kiváltó okokat, a 
társadalomban lévő feszültségeket kellene megszüntetni, 
azokat, amelyek az iskolát sem kímélik, a pedagógus 
lelkében is nyomot hagynak, és amelyek következtében 
mindkét félnél hamarabb „szakad a cérna”. 
 Árok Antal, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) 
elnökehelyettese szerint is sajnálatos módon ott szaporo-
dott meg a pedagógusbántalmazások száma, ahol sok 
hátrányos helyzetű család lakik egy területen. Az érdek-
védelmi szervezethez elsősorban jogi tanácsért fordulnak a 
bántalmazottak. Jogászaik a bíróságon is képviselik a 
sértett felet. Árok szerint jogszabály ugyan védi a peda-
gógust, de ez ma már nem elég. Sokat segítene, ha az ilyen 
eseteket gyorsított eljárással tárgyalnák a bíróságok. (...) 

(2007. IV. 14.) 
Aláírást gyűjtő pedagógusok 

 
Ismét aláírásgyűjtési akcióba kezdett a Pedagógusok 
Szakszervezete a hosszú távon fenntartható közalkalma-
zotti bérek kialakítása érdekében. Öt éve már volt ilyen 
akciójuk, akkor amiatt indították, mert a minimálbér 
emelkedése és a közalkalmazotti előmeneteli rendszer 
stagnálása miatt súlyos feszültségek keletkeztek az 
illetményrendszerben. Most azt szeretnék elérni, hogy a 
parlament tárgyalja meg a minimálbérhez igazodó 
közalkalmazotti illetményrendszert. Ha 50 ezernél több 
aláírást gyűjtenek össze, az Országgyűlésnek foglalkoz-
nia kell a kéréssel. 

MAGYAR HÍRLAP 
(2007. IV. 5.) 

Aláírásgyűjtő pedagógusok: keveredő lapok 
 

Összekeveredhetnek a két tanárszakszervezet aláírás-
gyűjtő ívei. A Pedagógusok Demokratikus Szakszerve-
zete (PDSZ) a tanárok kötelező óraszámának visszaállí-
tásáért, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) pedig az 
elvégzett munkával arányos jövedelmekért kezdett 
akcióba. Mivel azonban az íveken csak a kérdések 
szerepelnek, előfordulhat, hogy az egyik szakszervezet 
kezdeményezésére aláírt lapok a másik szervezethez 
futnak be. 
 Kerpen Gábor, a PDSZ elnöke lapunknak azt 
mondta: a hozzájuk eljuttatott íveket két munkanapon belül 
átadják a PSZ-nek, majd Árok Antal PSZ-alelnök is jelezte: 
viszonozni fogják a gesztust. A technikai probléma miatt 
most úgy tetszik, bizonyos mértékben mégiscsak együtt-
működik a két szervezet. Korábban ugyanis a PSZ szerette 
volna, ha a két tömörülés együtt tudja az aláírásokat 
gyűjteni, ám ezt a PDSZ végül nem támogatta. 

MAGYAR DEMOKRATA 
(2007. IV. 12.) 

Kongó vészharangok 
 

(...) – Sajnos, egyre több a kifejezetten fizikai támadás a 
tanárok ellen, a statisztika növekvő tendenciát mutat – 
mondta Árok Antal. Az érdekvédelmi szervezet alelnöke 
hozzátette, hogy miközben hazánkban csökken a gyer-
meklétszám, egyre több a hátrányos vagy halmozottan 
hátrányos helyzetű családból érkező diák, akiknek az 
aránya országosan már harminc százalék. Érdeklődé-
sünkre, hogy jellemzően cigányokról van-e szó, Árok 
Antal azt mondta, nem kategorizálna származás szerint, 
de tény, hogy például a fővárosi Fazekas Mihály Gimná-
ziumban nem fordulnak elő ilyen esetek. 
 A Pedagógusok Szakszervezete tisztségviselője úgy 
véli: mindez össztársadalmi probléma, amit a jelenlegi 
oktatási rendszerben nem lehet felszámolni, hiszen a 
pedagógusok pályaelhagyása, a hátrányos helyzetű 
gyerekek arányának emelkedése újratermeli a problémát. 
Árok Antal szerint csak a speciális, kiscsoportos fejlesztő 
foglalkozások jelenthetnek némi megoldást, csakhogy az 
iskolákat fönntartó önkormányzatok szorult anyagi 
helyzetükben nem tudják vállalni ilyen kis létszámú 

osztályok működtetését. Gond a családokkal való 
együttműködés is. Sok esetben semmilyen kommuniká-
ció nincs az iskola és a szülők között. A negatív, agresz-
szív példákat ráadásul a közvetlen családi környezeten túl 
az egész társadalomban megtalálják a gyerekek. (...) 

VASÁRNAPI BLIKK 
(2007. III. 25.) 

Tehetetlen a pedagógus, ha a szülő nem törődik 
gyermekével 

 

(...) Árok Antal, a Pedagógusok Szakszervezete alelnöke 
szerint (...) „miközben az elit iskolák egymás után érik el 
a jobbnál jobb eredményeket, azokban az intézmények-
ben, ahová főleg szociálisan hátrányos helyzetű tanulók 
járnak, nagyon sok a gond a fegyelmezéssel” – mondta 
az alelnök. Árok szerint az jelenti a legnagyobb problé-
mát, ha a tanárok hiába fordulnak a szülőkhöz, nem 
érdekli őket gyermekük viselkedése. „A nevelés az iskola 
és a szülők közös feladata lenne” – jelentette ki a szak-
értő. Árok szerint nem lenne jó, ha amerikai mintára 
biztonsági őröknek kellene vigyázniuk a sulik rendjére, 
vagy motozásnak kellene alávetni az órára érkező 
gyerekeket. Sokkal hatásosabb lenne például, ha fejlesz-
tőpedagógusok foglalkoznának a problémás tanulókkal, 
csakhogy erre az iskoláknak nincs pénzük, és szakértőből 
is kevés van. A pedagógusokat is alaposabban fel lehetne 
készíteni a mai világ kihívásaira, hogy agresszív tanítvá-
nyaik ne uralkodhassanak felettük. Természetesen törődő 
szülők nélkül a pedagógusok sem sokat tehetnek. 

HVG 
(2007. IV. 7.) 
Közszolgalé 

 
Szűk esztendő elé néznek az idén az állami és önkor-
mányzati alkalmazottak, hiszen legjobb esetben is csak 
az infláció mértékét éri el a bruttókereset-növekedésük, 
amelyet nettóban a közterhek tovább apasztanak. Ezen 
érdemben az sem változtat, hogy a 13. havi bérek kifize-
tésének az előrehozása az év második felében némileg 
enyhíti a közalkalmazottak és köztisztviselők fogyókú-
ráját. (...) A bérharc éppen ezért folytatódik: a Fegyveres 
és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége a 
közszféra és a kormány februárban megkötött egyezsége 
ellenére „a törvényes nyomásgyakorlás eszközeivel élve” 
az átlagosan 6,65 százalékos keresetemelést további 
1,85-3,85 százalékkal szeretné megtoldani, mondván, az 
elvándorlás mértéke már a fegyveres és rendvédelmi 
testületek működését veszélyezteti. A Pedagógusok 
Szakszervezete pedig aláírásgyűjtéssel akarja kikénysze-
ríteni, hogy az Országgyűlés tűzze napirendjére a közal-
kalmazotti illetményrendszer módosítását. Az érdekvé-
dők szerint ugyanis alkotmánysértő, hogy a változatlanul 
hagyott bértábla alsó fizetési osztályában már a 65 500 
forintos minimálbérnél is kisebb összeg szerepel. (...) 

FEJÉR MEGYEI HÍRLAP 
(2007. III. 26.) 

Kapjon észbe a társadalom! 
 
(...) Először is a mai magyar társadalomban tapasztalható 
jelenségek mind „lecsapódnak” az iskolák falain belül. 
Másodszor – s ezt sem először mondjuk el – a szülők 
nem partnerek az iskolával a gyermek nevelésében. 
Nyugodtan leírhatja, mert vállalom: ma a gyerekeket az 
iskola neveli. Nem hibáztatom én a szülőket, a családo-
kat, a legtöbben rabszolgák a munkahelyükön, egysze-
rűen nincs idejük a gyerekeikre. Továbbmegyek: a 
gyerekeket ma olyan sok hatás éri a környezet részéről, 
hogy ezeket nem tudják feldolgozni, és nincs is, aki 
segítene ebben, aki elmagyarázná, mi miért van, miért 
történik. (...) Udvardy Béla nem a kolléganői ellen akar 
beszélni, de leszögezi: tény, hogy a pedagóguspálya 
mára visszavonhatatlanul elnőiesedett, s ez felvet bizo-
nyos problémákat. (...) Á. A. 



Díjátadás 
 
A magyarul tanuló külföldiek számára az egyik legnehezebb feladat a tárgyas 
(határozott) igeragozás elsajátítása. Ilyen „találmány” ugyanis egyetlen európai 
nyelvben sincs! Az egyszerű igealak (látom) magában foglalja az alanyt (én) és a 
tárgyat (őt/azt) is, így ezeket csak akkor kell külön is megnevezni, ha hangsúlyo-
sak: Én látom, nem pedig te látod. Azt látom, nem ezt. 
 Az ige egyebek közt akkor kerül tárgyas ragozásba, ha a 3. személyű tárgy 
határozott, vagyis ha a beszélő és a hallgató ugyanarra a dologra gondol: Látom 
a házat. Ha a 3. személyű tárgy határozatlan, az ige alanyi ragozású lesz: Látok 
egy házat. Tárgyas igeragozást használunk tehát, ha a tárgy határozott névelős 
névszó  –  és még számos más esetben. 
 A tárgyas igeragozás nemzeti kincsünk, óvnunk-védenünk kell, ismernünk a 
helyes alkalmazását. A március 15-i kitüntetések átadásáról készült forgató-
könyvben (és egyúttal sajtóanyagban!) a Magyar Köztársasági Érdemrend 
tisztikeresztje, lovagkeresztje, valamint a Magyar Köztársasági Arany, Ezüst és 
Bronz Érdemkereszt kitüntetések új tulajdonosainak neve előtt összesen ötször 
szerepelt írásban, majd március 14-én délután az Iparművészeti Múzeumban az 
ünnepi eseményen – ahol a díjazottak közt örvendetesen sok kollégánkat 
kösztönthettük – ötször hangzott el, immár élőszóban hibás magyarsággal a 
következő mondat: „Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság Elnöke megbí-
zásából dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter a  ...  kitüntetést ad át.” 
 Pedig édes anyanyelvünk szabályai szerint a miniszter kitüntetést ad át. A(z 
ilyen-olyan-amolyan) kitüntetést viszont már átadja. Ezt pedig az Oktatási és 
Kulturális Minisztériumban azért már illene tudni. Legalább Petőfi ünnepén... 
 

Dalos Gábor 
 
 

A hónap névnapja: Gyula 
 

Eredete: gyula (magyar). Névnap: április 12. Változatok: nincsenek. 
 Régi magyar személynév a Gyula, a török eredetű jula méltóságnévből 
származik. Jelentése: fáklya, tűz. A honfoglalás korában az ország második 
legfőbb méltóságát nevezték így. Település is viseli ezt a nevet. Az egyik 
magyarázat szerint Gyula nevű földesuráról kaphatta, mások szerint a 
honfoglaló törzsek katonai vezetőjének tisztségneve rejtőzik mögötte. A 
Gyula nevet később tévesen azonosították a latin Julius névvel, amelyhez 
semmi köze sincs. A XVI. századtól eltűnt a magyar keresztnevek listájáról. 
Két évszázad múltán bukkant fel újra, amikor a reformkorban a nemzeti 
buzgalom a magyar személynevek feltámasztására is kiterjedt. A névelem-
zés szerint a név viselője alkotó személyiség. Türelmes, figyelmét egy-egy 
apró részletre tudja összpontosítani. Fennállhat a veszély éppen emiatt, 
hogy szétforgácsolja az energiáját. Ügyelnie kell arra, hogy ne tereljék el a 
figyelmét kósza gondolatok. 
 Gyula látszólag egykedvű ember, aki nem csinál nagy ügyet az életből. 
Szereti, ha mindennek megvan a maga helye és az ideje – maga is precíz rend 
felállítására törekszik, mert csak azt képes átlátni, a kaotikus zűrzavarban könnyen 
eltéved, vakvágányra jut. Ennek félig-meddig tudatában is van, ezért amennyire 
lehet, kerüli a bizonytalan helyzeteket. Noha érdeklődése erősen spirituális, nem 
választ olyan foglalkozást, amit nem tart egzaktnak. A divatos, felkapott pályákat 
is kerüli, inkább olyan munkakörben helyezkedik el, amelyre érzése szerint 
„mindig szükség lesz”. Igyekszik elvegyülni a tömegben és nem felhívni magára 
a figyelmet, ennek érdekében még áldozatokra is hajlandó, akár a szakmai 
előmenetel, akár a magánélet terén. Szintúgy feláldozhatja, amint a maga lábára 
áll, baráti társaságát és az életben áhított mozgalmasságot a stabil egzisztencia 
oltárán, melynek fontosságát már ifjú fejjel is világosan látja. 
 Illyés Gyula magyar költő, író (1902–1983) Rácegrespusztán született. 
1916-tól Budapesten élt. Lelkesen fogadta az 1918-as forradalmi esemé-
nyeket, részt vett a Galilei Kör előadásain. A forradalom bukása után a 
Vörös Segély szervezetében tevékenykedett. Beiratkozott a Bölcsészkarra, 
de a segélyakciók miatt menekülnie kellett. Ausztriába, majd Franciaor-
szágba távozott. A Sorbonne-on irodalmat, pszichológiát és szociológiát 
hallgatott. Francia, amerikai és bécsi lapokban írt. Hazatértét követően 
egymás után jelentek meg kötetei. A Nyugat társszerkesztője, majd a lap 
utódjának szerkesztője volt. Számos kötetnyi versén túl a Puszták népe 
című műve is jelentős. Történelmi drámákat is írt. Munkásságáért seregnyi 
díjjal tüntették ki. 
 
 

A hónap vicce 
 

– Szerintem a politikusok csak a javunkat akarják. 
– Ez igaz, de én nem adom oda nekik! 

Április, ifjúság, bolondság 
 

Szent György hava tavasznyitó hónap. Neve a latin aperiere (megnyitni) szóból 
eredeztethető. Ráadásul nemcsak nyitó, hanem bolond is ez az időszak. „Április, 
április – bolondok hónapja! / Zöld füvet a csikó ropogva harapja...” – írja Tóth 
Árpád. Nem véletlenül kapta ezt a jelzőt az április, nyilvánvalóan a szeszélyes 
időjárásáról. Ahogy az „Ifjúság – bolondság” szólásunk sem megalapozatlan, 
hiszen a fiatal korral együtt járó meggondolatlanságra utal. Április és az ifjúság 
tehát ezáltal is együvé tartozó fogalmak. Az idézeteket, szólásokat, mondásokat – 
különösen idősebb kollégáink figyelmébe ajánlva – e témakörben gyűjtöttük 
össze. Bár figyelnünk kell arra is, amit Françoise Sagan mondott: „Mielőtt 
bármit olvasunk a mai fiatalokról, jó, ha utánanézünk a szerző életkorának.”  
 

Április, őrült 

 

Égjetek, rajta, éljetek! mondod –  
Minek is égetsz, minek is űzöl? 
Mit akarsz, mit akarsz tőlünk a tűzzel? 

Nem érti senki. 
Miért kell nekünk is, miért kell mindig 
tavasszal újra szeretni? 

 

A vers szerzője Szabó T. Anna, 1972-ben született József Attila-díjas költőnk 
 

• Ifjúkorában mindenki azt hiszi, hogy a világ vele kezdődött, hogy voltakép-
pen minden őérte van. (Goethe) 

• Olyan fiatal vagy, mint a reményeid, olyan öreg, mint a kétségeid. Olyan 
fiatal, mint önbizalmad, olyan öreg, mint a félelmed. (A. Schweitzer) 

• A fiatalok saját hibáikat kevésbé sínylik meg, mint az öregek tanácsait. 
(Vauvenargues) 

• Az ifjúságban az a megható, hogy bármit csinál, azt életében először teszi... 
(Truffaut) 

• Korunk egyik nagy betegsége, hogy a fiatalok oly buzgón oktatnak minket, 
hogy közben nem marad idejük tanulni. (Hoffer) 

• A fiataloknak mindig ugyanaz a gondjuk: hogyan lázadjanak és hasonuljanak 
egyszerre. De megoldották a problémát: elutasítják a szüleiket és utánozzák 
egymást. (Crisp) 

• A rajongás: az ifjúság mindennapi kenyere. A kételkedés: az öregség 
mindennapi bora. (Buck) 

• Nem volna semmi baj, ha az öregek emlékeznének rá, hogy ők is voltak 
fiatalok, és a fiataloknak eszükbe jutna, hogy ők is meg fognak öregedni. 
(Fehér Klára) 

• A fiatalság sokkal tovább tart, mint ahogy fiatalon gondoltuk. (Beausac) 
• A korkülönbség vagy akár a nemzedéki különbség szabatosan mutatkozik 

meg abban, hogy különböző pillanatokban szorul össze a torkunk egy mozi 
sötét nézőterén, vagy arcizmaink nem egyszerre mozdulnak nevetésre. 
(Ancsel Éva) 

• A fiatal szem élesebben lát, az idős szem mélyebbre. (I. Erzsébet angol 
királynő) 

• Addig vagyunk fiatalok, amíg szeretnek minket. (Kollontaj) 
• Az öregség nem véd meg a szerelemtől, de a szerelem – legalább részben – 

megvéd az öregedéstől. (Moreau) 
• Az idő múlásával nem az a baj, hogy ráncosak leszünk, hanem hogy mire 

megtanulja az ember: hogyan éljen, lassan elmúlik az élet. (Für Anikó) 
• Micsoda különös dolog! Az évek múltával egyre megértőbbek vagyunk. 

Minél kevesebb marad hátra az életünkből, annál inkább képesek vagyunk a 
türelemre. (Elizabeth Taylor) 

• Ha hirtelen észreveszed, hogy a huszonévesek gyanúsan udvariasak veled, az 
azt jelenti, öregebb vagy, mint hinnéd. (Silvia Cheese) 

• Húszéves korunkban a természettől kapjuk az arcunkat. Hogy milyen lesz 
ötvenévesen, az már tőlünk függ. (Coco Chanel) 

• Amíg képesek vagytok csalódni, elmondhatjátok, hogy fiatalok vagytok. 
(Sarah Churchill) 

 

Adjon isten mindenkinek (részlet) 
 

Adjon Isten ifjúságot, 
Szabadságot, boldogságot, 
Egészséget, pénzt és hitet, 

Szerelmet, hírt mindenkinek. 
Gyönyörű-kék itt az Ég. 

(Ady Endre – 1909) 
 
Magyar szólások, mondások: A tövis is szép volt, míg fiatal volt. Új malmon, fiatal 

asszonyon mindig van igazítani való. Öreg csont is szeret fiatalhoz dörgölőzni. 
Valaha még Ádám is fiatal volt. Fiatalnak hamar, öregnek késő. Ifjúság 
aranyalma, méltó megőrizni. Ki ifjúságában dolgozik, vénségében nyughatik. Ki 
ifjonta jól gyűjt, vénségében jól fűt. Ifjúság – bolondság, öregség – gyengeség. 
Ifjúságunkban erőnkkel, vénségünkben eszünkkel. Sűrű csóknak gyerek a vége. 
Gyerekekből lesznek az ifjak, majd a vének. Gyermek játsszék, ifjú dolgozzék, 
vén pihenjék. Nem a gyermeknek való a bor, azt csak az öreg tudja megrágni. 
Gyermeknek a tej, öregnek a bor. Sok idő eltelik, míg a gyermekből ember válik, 
a felnőtt pedig hamar megöregszik. A szép lány, ha megvénül, rossz időben él. 
Későbbre lesz az ifjúból öreg, mint a lányból vén. Ó-bornak, ó-leánynak nem egy 
az ára. Vén leány, ha férjhez megy, fiatalasszony lesz. Annyi idős az ember, 
amennyinek érzi magát. Á. A. 



 

A PSZ ORSZÁGOS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSE, 2007 
 

Felhívás aláírásgyűjtésre 
 

A Pedagógusok Szakszervezete Országos Vezetősége, értékelve a kialakult helyzetet, a kormány elégtelen döntéseit és nem 
utolsósorban a PSZ tagságának, helyi, területi szervezeteinek kezdeményezéseit, olyan aláírásgyűjtő akciót indított útjára, amelyet 
országos népi kezdeményezésként jóváhagyott az Országos Választási Bizottság (OVB).  
Szakszervezetünk 2001 novemberében már élt hasonló kezdeményezéssel, amikor a minimálbér emelkedése és a közalkalmazotti 
előmeneteli rendszer stagnálása miatt az illetményrendszerben súlyos feszültségek keletkeztek. Ezen akció keretében több mint 
kétszázezer állampolgár írta alá az íveket, és a népi kezdeményezés érvényességét az OVB 45/2002. (III. 04.) sz. határozatával 
állapította meg. Az ezzel összefüggő kötelezettségét az Országgyűlés teljesítette. Kezdeményezésünket megtárgyalta, és a benne 
megfogalmazottakkal egyetértett. 
A közalkalmazotti illetménytábla minimálbérrel összefüggő belső arányai 2002-ben helyreálltak, és azóta többé-kevésbé az 
alkotmányos előírásoknak megfeleltek. Ez év januárjától azonban ismét elkezdődött az a folyamat, amellyel szemben a 2001. 
évi népi kezdeményezésünket tettük. A minimálbér ugyanis emelkedett, a közalkalmazotti illetménytábla változatlan maradt. 
Emiatt a bértábla A, B, C, D fizetési osztályainak jónéhány fizetési fokozatába sorolt közalkalmazottaknak ismét azonos összegeket 
kell kifizetni. Megkezdődött tehát a 2000–2001-ben végbementekhez hasonló folyamat, amely akadályozza az Alkotmány 70/B. § (3) 
bekezdésében megfogalmazott, a végzett munka mennyiségével és minőségével arányos jövedelemhez való jog érvényesülését. Ezért 
a Pedagógusok Szakszervezete ismét olyan országos aláírásgyűjtő akciót szervez, amellyel kötelezi az Országgyűlést arra, hogy e 
kérdéskört megtárgyalja. 
 A Magyar Köztársaság Alkotmányának 28/D. §-a szerint országos népi kezdeményezést legalább 50.000 választópolgár 
nyújthat be, amely arra irányulhat, hogy az Országgyűlés a hatáskörébe tartozó kérdést köteles megtárgyalni. Ez mind 
hatását, mind a közvélemény formálását tekintve sokkal jelentősebb lehet, mint a jogi előírásoknak nem megfelelő, mások által 
kezdeményezett aláírásgyűjtési akció. Az országos népi kezdeményezéssel egyúttal a hazai demokrácia működőképességét, valós 
értékét is próbára tesszük, teszteljük. Ráadásul ez a megmozdulás alkalmas a közszféra szakszervezeteinek összefogására, együttes 
fellépésére is. Ezért felhívását a PSZ eljuttatta valamennyi érintett érdekvédelmi szervezethez is.  
 Az OVB 2007. március 19-én határozatot hozott országos népi kezdeményezésünkről: hitelesítette az aláírásgyűjtő ívet és a 
rajta szereplő kérdést. Az OVB határozata a Magyar Közlöny 2007/33. számában jelent meg. A határozat ellen legkésőbb április 6-
án 24 óráig lehetett kifogást benyújtani az Alkotmánybírósághoz. Mivel ilyen kifogás nem érkezett, a határozat jogerőre emelkedett, 
s az aláírásgyűjtés megkezdődhet. Az OVB által hitelesített, lepecsételt aláírásgyűjtő ív az akció indításának napjától a PSZ 
internetes honlapjáról is letölthető (www.pedagogusok.hu) és a PSZ területi szervezeteinél is hozzáférhető, valamint a Pedagógusok 
Lapja 2007. áprilisi számának betétlapjaként is megjelenik. 
 Az OVB által hitelesített aláírásgyűjtő íven szereplő követelés:  
 „A Magyar Köztársaság Alkotmányának 28/D. §-a alapján kezdeményezzük, hogy az Országgyűlés tűzze napirendjére és 
tárgyalja meg azt a közalkalmazotti előmeneteli rendszert, amely igazodik a minimálbérhez, és biztosítja az Alkotmány 70/B. 
§ (3) bekezdésében megfogalmazott, a végzett munka mennyiségével és minőségével arányos jövedelemhez való jog 
érvényesülését az Országgyűlés 63/2002. (X. 4.) OGY határozatának megfelelően.”  
 Kérjük, hogy az akció lebonyolítása közben mindenki vegye figyelembe a következőket: 
 - Az aláírásgyűjtés április 10-én kezdődhet, és két hónapon belül, legkésőbb június 9-én át kell adni az íveket az OVB 
elnökének. Terveink szerint delegációnk 2007. június 1-jén (pénteken), a pedagógusok napján adná át az összegyűjtött aláírásokat. 
 - A kezdeményezés támogatására aláírást gyűjteni csak a hitelesített, az OVB-pecsét másolatával is ellátott 
aláírásgyűjtő íveken lehet, s az aláírásoknak a kérdéssel azonos oldalon kell szerepelniük. És csak ezekről lehet – a szükségletnek 
megfelelően – szöveg- és formahű másolatot készíteni. Kérjük, hogy az aláírásokhoz és az adatok beírásához lehetőség szerint kék 
tollat használjanak. 
 - Az aláírásgyűjtő ív valamennyi oszlopa pontos, teljes és egyértelmű adatokat (olvasható családi és utónév, lakcím, személyi 
azonosító szám) és aláírást tartalmazzon. A személyi azonosító az 1996. évi XX. törvény alapján képzett 11 karakterű szám (korábbi 
személyi szám), melynek első száma a nemet (férfi, nő), a 2-6 számjegye pedig a születési időpontot jelöli. Az utolsó négy számjegy 
személyenként változó (Megtalálható a lakcímkártyán, a kék TB-kártyán, a régebbi igazolványokban).  Az ív alján pedig az 
aláírásgyűjtő aláírása is szerepeljen. Az OVB csak az ezeknek a követelményeknek megfelelő aláírásokat, íveket fogja hitelesíteni. 
 - Az akcióban minden választópolgár (aki az országgyűlési képviselőválasztáson választójoggal rendelkezik) részt vehet, tehát 
az ívet nemcsak közalkalmazottak írhatják alá, hanem más területen dolgozó, tanuló családtagok, ismerősök, barátok, szimpatizánsok 
is. 
 - A vonatkozó előírások szerint nem gyűjthető aláírás „… munkahelyen munkaidőben, vagy munkaviszonyból, illetőleg 
munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben.” (1997. évi C. törvény 48.§ (2) 
bek.) Ezért javasoljuk, hogy munkahelyi aláírásgyűjtésre munkaidőn kívül szervezett gyűlésen, fórumon kerüljön sor, ahol lehetőség 
nyílik törekvéseinkről, akciónk céljairól részletesebben is szólni. A PSZ április utolsó hetében szervezett fórumai is jó alkalmat 
nyújtanak erre. 
 - Az aláírt eredeti íveket a helyi, területi szakszervezeti aláírásgyűjtő helyekről legkésőbb 2007. május 25-ig el kell 
juttatni a Pedagógusok Szakszervezete Országos Irodájához (1068 Budapest, Városligeti fasor 10.) azért, hogy számba 
vegyük és a június 1-jei átadásra előkészítsük őket. 
 - Fontos felhívni kollégáink figyelmét arra is, hogy az aláírt íveket biztonságos helyen tárolják, és a gyűjtés befejezését 
követően azonnal adják postára, illetve juttassák el a PSZ Országos Irodájához. 
 - Az aláírásgyűjtő ívek kezelése megfelel a személyes adatok védelméről szóló és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
1992. évi LXIII. törvényben foglalt előírásoknak. Akciónkat bejelentettük az adatvédelmi biztosnak. Minden aláírásgyűjtő ívet 
átadunk az OVB-nek. A hitelesítést követően megsemmisítik valamennyit. 
 A segítő közreműködést, az akcióban való aktív részvételt a szervezőknek és az aláíróknak egyaránt előre is köszönjük. 
Biztosak vagyunk abban, hogy összefogásunk eredményre vezet, százezres nagyságrendben tudunk aláírásokat összegyűjteni, 
ezt követően pedig az Országgyűlés nemcsak napirendre tűzi országos népi kezdeményezésünk követelését, hanem olyan 
döntést is hoz, amely valamennyi közalkalmazott számára jobb helyzetet teremt és az elvárásainknak megfelelő bérrendszer 
kialakítását is elősegíti. 

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ELNÖKSÉGE 



TUDNIVALÓK A FELMENTÉSEKKEL KAPCSOLATBAN 
 

Folytatva az iskolaösszevonásokról szóló anyagot, jelenleg közlöm azokat a teendőket, amelyeket az egyén szintjén kell betartani. Az 
iskolaösszevonásokkal kapcsolatos teljes anyagot továbbra is kérésre (tanacsadas@rdudaslilian.hu)  megküldöm.  

 
1. A felmentés jogszerűen indokolással történhet a közalkalmazott szá-
mára. Ezeket a szabályokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény (Kjt.) 30. § tartalmazza, amelyet a teljesség igényével 
idézek, s amely értelmében: 
 „30. § (1) A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt - a (4) bekezdés-
ben foglalt korlátozással - felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha 
 a) megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a 
közalkalmazottat foglalkoztatták; 
 b) az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet felügyeletét 
ellátó szerv vezetője, a központi költségvetési szerv vezetője vagy az önkor-
mányzati képviselő-testület munkáltatót érintő döntése - különösen a fel-
adatok változásából adódó átszervezés vagy a költségvetési támogatás 
csökkentése - következtében a közalkalmazott további foglalkoztatására 
nincs lehetőség; 
 c) a magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátásával történő megbí-
zás visszavonását, határozott időre szóló megbízás esetén a határozott idő 
leteltét követően a közalkalmazott eredeti vagy más munkakörben való 
továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség; 
 d) a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkal-
matlanná vált vagy munkáját nem végzi megfelelően, továbbá 
 e) a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg 
legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak 
minősül [37/B. §]. 
 (2) A munkáltató a felmentést köteles megindokolni. Az indokolásból a 
felmentés okának világosan ki kell tűnnie és a munkáltatónak kell bizonyí-
tania, hogy a felmentés indoka való és okszerű. 
 (3) hatályon kívül helyezve 2007. 01. 01. napjától. 
 (4) Ha az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott alkalmatlanság 
egészségügyi ok következménye, a közalkalmazott akkor menthető fel, ha a 
munkáltatónál nincs az egészségi állapotának megfelelő munkakör vagy, 
ha az ilyen munkakörbe történő áthelyezéséhez a közalkalmazott nem 
járult hozzá. 
 (5) Ha az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott alkalmatlanság a 
közalkalmazott munkavégzésével vagy magatartásával függ össze, a fel-
mentés előtt lehetőséget kell adni számára a vele szemben felhozott kifogá-
sok elleni védekezésre, kivéve, ha az eset összes körülményeiből követke-
zően ez a munkáltatótól nem várható el. 
 (6) Az (1) bekezdés c) pontjától eltérően a magasabb vezető, illetve 
vezető beosztás fegyelmi hatályú visszavonása esetén a közalkalmazotti 
jogviszony felmentéssel akkor szüntethető meg, ha a közalkalmazott eredeti, 
ennek hiányában más munkakörben való továbbfoglalkoztatására a mun-
káltatónál nincs lehetőség.” 
 Ha tehát a fenntartó döntése alapján történik a felmentés, akkor ajánljuk 
a szakszervezetnek, érje el, hogy ne kezdődhessen július 1. napjánál előbb, 
és csak a Kjt. 30. § (1) bekezdés b) pontja alapján lehessen az 
indokolásban megnevezni a fenntartói döntés számát és tartamát!!! 
 2. Felmentési korlátok, tilalmak:  
 a) Az Mt. 90. §-a, amely értelmében: 
 „90. § (1) A munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a 
munkaviszonyt az alábbiakban meghatározott időtartam alatt: 
 a) a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a 
betegszabadság lejártát követő egy év, továbbá az üzemi baleset vagy 
foglalkozási megbetegedés miatti keresőképtelenség alatt a táppénzre való 
jogosultság, 
 b) a beteg gyermek ápolására táppénzes állományba helyezés, 
 c) a közeli hozzátartozó otthoni ápolása vagy gondozása céljából kapott 
fizetés nélküli szabadság (139. §), 
 d) a külön törvény szerinti emberi reprodukciós eljárással összefüggő 
kezelés, a terhesség, a szülést követő három hónap, illetve a szülési szabad-
ság [138. § (1) bekezdés], 
 e) a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli 
szabadságnak [138. § (5) bekezdés], illetve a gyermek hároméves koráig - fizetés 
nélküli szabadság igénybevétele nélkül is - a gyermekgondozási segély 
folyósításának 
 f)  a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatnak a  behívóparancs, a 

polgári szolgálatnak a teljesítésre vonatkozó felhívás kézhezvételétől 
számított időtartama. 
 (2) A felmondási idő, ha az (1) bekezdésben meghatározott felmondási 
védelem időtartama 
 a) a tizenöt napot meghaladja, ezt követően csak tizenöt nap, 
 b) a harminc napot meghaladja, ezt követően csak harminc nap 
elteltével kezdődhet el. 
 (3) Az (1) bekezdésben meghatározott védelem nem vonatkozik a munka-
vállaló munkaviszonyának felmondására, ha a munkavállaló nyugdíjasnak 
minősül [87/A. § (1) bekezdés]. 
 (4) Az (1) bekezdésben meghatározott védelem fennállása szempontjából 
a felmondás közlésének időpontja az irányadó. 
 (5) A (2) és (4) bekezdés rendelkezései a csoportos létszámcsökkentés 
végrehajtása során nem alkalmazhatóak.” 
 b) A Kjt. 31-32. §§-a, amely értelmében: 
 „31. § A közalkalmazotti jogviszonyt a munkáltató felmentéssel nem 
szüntetheti meg az alábbiakban meghatározott időtartam és az azt követő 
harminc nap alatt: 
 a) a külföldön nemzetközi szervezetnél, vagy államközi egyezmény 
végrehajtásaként idegen állami, illetőleg egyéb intézménynél munkára 
kötött megállapodás alapján külföldön végzett munka; 
 b) a tartósan külföldi szolgálatot teljesítő személy külföldre utazására 
tekintettel fizetés nélküli szabadságban részesült házastársánál a fizetés 
nélküli szabadság; 
 c) az ösztöndíjjal külföldi tanulmányútra kiküldött a tanulmányút és az 
esetleges előzetes tanfolyam, valamint 
 d) a munkáltató által vagy hozzájárulásával más szervek által iskolai 
vagy iskolarendszeren kívüli képzésre küldés miatt a munkavégzés alóli 
felmentés 
ideje. 
 32. § (1) A közalkalmazotti jogviszony csak különösen indokolt esetben 
szüntethető meg felmentéssel 
 a) ha a közalkalmazott házastársa (élettársa) nem rendelkezik önálló, 
legalább az országosan kötelező legkisebb munkabérnek megfelelő jövede-
lemmel és legalább három eltartott gyermeke van; 
 b) ha a közalkalmazott egyedülálló, eltartott gyermeke tizennyolc éves 
koráig, valamint 
 c) ha a közalkalmazott házastársa sorkatonai, illetve polgári szolgála-
tot teljesít. 
 (2) Ha a munkáltatónál van olyan munkakör, amelynek ellátására az 
(1) bekezdésben említett közalkalmazott alkalmas, a közalkalmazotti jogvi-
szonyt mindaddig nem lehet felmentéssel megszüntetni, amíg a közalkalma-
zott ilyen munkahelyre áthelyezhető, feltéve, hogy ezt elvállalja. Nem terheli 
ez a kötelezettség a munkáltatót, ha a felmentés indoka - az egészségügyi 
alkalmatlanság esetét kivéve - a 30. § (1) bekezdésének d) pontján alapul.” 
 3. A felmentésre irányadó időtartamokat a Kjt. 33. §-a, a végkielégí-
tésre vonatkozó rendelkezéseket a Kjt. 37. §-a, a felmentési időre járó 
juttatás módját a Kjt. 37/A. §-a szabályozza, amely közül az alábbiak 
értelmében: 
 „33. § (1) Felmentés esetén a felmentési idő legalább hatvan nap, de a 
nyolc hónapot nem haladhatja meg. 
 (2) Ha hosszabb felmentési időben a felek nem állapodnak meg és a 
kollektív szerződés sem ír elő ilyet, a hatvannapos felmentési idő a közal-
kalmazotti jogviszonyban töltött 
 a) öt év után egy hónappal; 
 b) tíz év után két hónappal; 
 c) tizenöt év után három hónappal; 
 d) húsz év után négy hónappal; 
 e) huszonöt év után öt hónappal; 
 f) harminc év után hat hónappal 
meghosszabbodik. 
 (3) A munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a közalkalmazottat 
mentesíteni a munkavégzés alól. A munkavégzés alól a közalkalmazottat - a 
mentesítési idő legalább felének megfelelő időtartamban - a kívánságának 
megfelelő időben és részletekben kell felmenteni. 



 37. § (1) Végkielégítés illeti meg a közalkalmazottat, ha közalkalmazotti 
jogviszonya 
 a) felmentés; 
 b) rendkívüli lemondás, vagy 
 c) a munkáltató jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik meg. 
 (2) Nem jogosult végkielégítésre a közalkalmazott, ha felmentésére - az 
egészségügyi okot kivéve - tartós alkalmatlansága vagy nem megfelelő 
munkavégzése miatt került sor. Nem jár továbbá végkielégítés a közalkal-
mazottnak, ha legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének 
időpontjában nyugdíjasnak minősül [37/B. §]. (…)  
 (4) A végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy a közalkalmazott a 
(6) bekezdésben meghatározott időtartamú közalkalmazotti jogviszonnyal 
rendelkezzen. A közalkalmazott végkielégítésre való jogosultságának meg-
állapításánál - az áthelyezést kivéve - nem lehet beszámítani a korábbi 
közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt. A végkielégítésre való jogosult-
ság szempontjából emellett figyelmen kívül kell hagyni a 22. § (3) bekezdés 
c) és d) pontjában meghatározott időtartamot is, kivéve a közeli hozzátar-
tozó, valamint a tizennégy éven aluli gyermek gondozása, ápolása céljából, 
továbbá a tizenkét éven aluli gyermek betegsége esetén az otthoni ápolás 
érdekében igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartamát. 
 (5) A végkielégítésre való jogosultság megállapításánál figyelembe kell 
venni 
 a) jogutódlás esetén a jogelődnél, 
 b) a munkáltató egészének vagy egy részének átadása esetén az átadó 
munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt 
is [Mt. 86/C. § (5) bekezdés, 25/B. § (6) bekezdés]. 
 (6) A közalkalmazott végkielégítésének mértéke, ha a közalkalmazotti 
jogviszonyban töltött idő legalább 
 a) három év: egy havi, 
 b) öt év: két havi, 
 c) nyolc év: három havi, 
 d) tíz év: négy havi, 
 e) tizenhárom év: öt havi, 
 f) tizenhat év: hat havi, 
 g) húsz év: nyolc havi 
átlagkeresetének megfelelő összeg. 
 (7) A végkielégítés a (6) bekezdésben meghatározott mértéke négyhavi 
átlagkereset összegével emelkedik, ha a közalkalmazott közalkalmazotti 
jogviszonya az öregségi nyugdíjra [37/B. § (1) bekezdés a) pont] vagy a 
korkedvezményes öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését meg-

előző öt éven belül szűnik meg. Nem illeti meg az emelt összegű végkielégí-
tés a közalkalmazottat, ha valamelyik jogcímen korábban már emelt ösz-
szegű végkielégítésben részesült. (…) 
 (10) Amennyiben a közalkalmazotti jogviszony felmentés következtében 
szűnik meg, a végkielégítést a munkáltató a felmentési idő utolsó napján 
köteles a közalkalmazott részére kifizetni. 
 (11) A végkielégítést a munkáltató költségére a közalkalmazott 
tartózkodási helyére kell megküldeni. 
 (12) Ha a közalkalmazott a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés 
ideje alatt bármely költségvetési szervvel vagy költségvetési szerv legalább 
többségi befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy 
részmunkaidős jogviszonyt létesít, 
 a) ezt a tényt korábbi munkáltatójának haladéktalanul köteles írásban 
bejelenteni, 
 b) a felmentési időből hátralevő idő tekintetében átlagkeresetre nem 
jogosult, 
 c) végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszonyában a 
végkielégítés alapjául szolgáló időszak számítása során a felmentéssel 
megszüntetett jogviszony alapján végkielégítésre jogosító idejét is számí-
tásba kell venni. 
 37/A. § (1) A közalkalmazotti jogviszony megszüntetésekor 
(megszűnésekor) a közalkalmazott részére az utolsó munkában töltött 
napon - a 37. § (10) bekezdésében foglaltak kivételével - ki kell fizetni az 
illetményét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a közalkalmazotti 
jogviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazo-
lásokat. 
 (2) A közalkalmazott a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés 
idejére járó átlagkeresetre havonta egyenlő részletekben jogosult.” 
 A felmentési időre jár a szabadságnap, a szabadság azonban nem 
hosszabbítja meg a felmentési időt! 
 A felmentési időben tehát a kifizetendő összeg és jogcím: 

 szabadság esetén távolléti díja; 
 a felmentés idejére átlagkeresete jár, amelyet havonta egyelő részben 

kell számára megküldeni. Felhívom figyelmét, hogy az Mt. 136. §-a ren-
delkezése alapján a felmentési időben ki nem adott szabadságot a munkavi-
szony megszűnésekor a munkáltató megválthatja pénzben is. 

 A felmentési idő utolsó napján kifizetik a végkielégítést (jelen esetben 8 
havi), amely számítás alapja szintén az átlagkereset (Mt. 152. §). 

 Ha a közalkalmazott adott esetben a Kjt. 68. §-ának megfelel, akkor az 
időarányos, vagy a teljes 13. havi illetmény is. 
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A felmentési idő felében kell felmenteni a közalkalmazottat a munkavégzés alól (az ábrán: A munkavégzés alól való felmentés II.), a másik felében 
munkavégzésre kötelezhető. Ebben az időszakban a szabadsága azonban kiadható.  
 

4. Különleges rendelkezések: 
 a) Szakszervezeti tisztségviselők és KT-tagok, -elnökök esetére 
vonatkozik az Mt. 28. §-a és a Mt. 62/A. (2) bekezdése, amelyek értelmé-
ben: 
 „28. § (1) A közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv előzetes egyetértése 
szükséges a választott szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállaló kiren-

deléséhez, a tizenöt munkanapot elérő kiküldetéséhez, a 150. § (1) bekezdé-
sén alapuló más munkáltatónál történő foglalkoztatásához, az átirányításá-
hoz, ha ez a munkavállaló más munkahelyre való beosztásával jár, továbbá 
munkaviszonyának a munkáltató által rendes felmondással történő meg-
szüntetéséhez. Az ilyen tisztségviselővel szemben alkalmazandó rendkívüli 
felmondás előtt előzetesen ki kell kérni a megfelelő szakszervezeti szerv 



véleményét, illetve a 109. § szerinti jogkövetkezmény alkalmazásáról, 
valamint a változó munkahelyre alkalmazott tisztségviselő más munka-
helyre való beosztásáról a megfelelő szakszervezeti szervet előzetesen 
értesíteni kell. 
 (2) A szakszervezet az (1) bekezdés szerinti tervezett munkáltatói 
intézkedéssel kapcsolatos álláspontját a munkáltató írásbeli tájékoztatásá-
nak átvételétől számított nyolc munkanapon belül írásban közli. Ha a 
tervezett intézkedéssel a szakszervezet nem ért egyet, a tájékoztatásnak az 
egyet nem értés indokait tartalmaznia kell. Az indokolás akkor alapos, ha a 
tervezett intézkedés végrehajtása 
 a) elnehezítené annak a szakszervezeti szervnek a működését, melyben 
a munkavállaló választott tisztséget visel, feltéve, hogy az intézkedés elma-
radása a munkáltatóra nézve aránytalan, súlyos hátránnyal nem jár, vagy 
 b) a szakszervezet érdek-képviseleti tevékenységében történő 
közreműködés miatti hátrányos megkülönböztetést eredményezne. 
 Ha a szakszervezet véleményét a fenti határidőn belül nem közli a 
munkáltatóval, úgy kell tekinteni, hogy a tervezett intézkedéssel egyetért. 
 (3) A tisztségviselővel szembeni rendkívüli felmondás esetén a (2) 
bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szak-
szervezet a tervezett intézkedéssel kapcsolatos véleményét a munkáltató 
tájékoztatásának átvételétől számított három munkanapon belül köteles 
közölni. 
 (4) Az (1) bekezdésben meghatározott védelem a tisztségviselőt 
megbízatásának idejére, illetve annak megszűnését követő egy évre illeti 
meg, feltéve, ha tisztségét legalább hat hónapon át betöltötte. 
 (5) Amennyiben a választott tisztségviselő ügyében az eljárásra jogosult 
szakszervezeti szerv nem határozható meg, az (1) bekezdésben meghatáro-
zott jogosultságot az a szakszervezeti szerv gyakorolja, melyben a tisztségvi-
selő tevékenységét kifejti. 
 (6) Az (1) bekezdésben meghatározott védelem a (4) bekezdésben 
foglalt időtartamig és feltétel mellett, a munkáltató személyében bekövet-
kező jogutódlás esetében is megilleti a tisztségviselőt. (…) 
 62/A. § (1) A 62. § (3) bekezdésben megállapított munkajogi védelmet 
az üzemi megbízott tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 
28. § szerint a szakszervezeti szervet megillető jogosultságot - ha az üzemi 
megbízott nem szakszervezeti tisztségviselő - a munkavállalók közössége 
gyakorolja. 
 (2) Az egyetértésről a munkáltató tájékoztatását követő tizenöt napon 
belül a munkavállalók szavazással döntenek; a szavazás akkor érvényes, ha 
ezen a választásra jogosult munkavállalók több mint fele részt vett. A szava-
zásra egyebekben a megválasztásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően 
alkalmazni azzal, hogy a szavazás elmaradását vagy érvénytelenségét az 
egyetértés megadásának kell tekinteni. 
 (3) A munkavállalók előzetes értesítéséről a munkáltatónak megfelelően 
gondoskodnia kell.” 
 Végezetül: Bármilyen írásbeli anyagot, ha átvesz bárki, és látja, 
hogy az irat keltezése és az átvétel napja nem azonos, írja rá: mikor 
vette át, vagy mikor közölték vele. A felmentési határozatra fokozottan 
érvényes ez, a határidők számításánál ennek a Munkaügyi Bíróságon a 
kereset beadásakor jelentősége van.  

 
A pedagógus fokozott büntetőjogi védelméről 

 
Sajnos, napjainkban egyre többször halljuk, hogy a pedagógus kollegák 
áldozatul esnek munkájuk közben verésnek, támadásoknak. Ennek a 
sajnálatos tendenciának szociológiai hátteréről már több híradás is 
foglalkozott. Kiemelném azt a, napokban hozott - ugyan még nem jogerős – 
bírósági ítéletet, amely az ügyész felfüggesztett büntetést kérő vádjával 
szemben letöltendő büntetést szabott az elkövető számára. A bíró azzal 
indokolta a szigorítást, hogy elrettentő ereje legyen az elharapódzó hasonló 
esetekre. Jelen cikkemben arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy melyek 
a büntetőjogi következményei annak, ha valaki a pedagógust, illetve a 
nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozó személyt 
bántalmazza. 
 A közfeladatnak minősülést két jogszabály is elrendeli. Egyik a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.) 2003. szeptember 1. 
napjától hatályos 16. § (3) bekezdése, amely értelmében:   
 „A pedagógus, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 
alkalmazott az óvodai nevelőmunka, illetve az iskolai és kollégiumi nevelő 
és oktató munka, valamint a pedagógiai szakszolgálat ellátása során a 

gyermekekkel, tanulókkal összefüggő tevékenységével kapcsolatban a 
büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy.” 
 A másik jogszabály a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 
évi törvény (továbbiakban: Btk.), amely törvény 137. § 2. pont g) és k) 
alpontja határozza meg közfeladatot ellátó személyek körét az alábbiak 
szerint: 
 „E törvény alkalmazásában 
 2. közfeladatot ellátó személy: (…) 
 g) a közoktatásról szóló törvényben meghatározott esetben a pedagógus, 
illetőleg a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott, valamint 
a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott esetben a felsőoktatási 
intézmény oktatója, tanára, tudományos kutatója, (…) 
 k) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvényben, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló törvényben meghatározott munkakörben foglalkoztatott személy e 
tevékenysége gyakorlása során;” 
 A törvény kizárólag azokat a közfeladatokat ellátókat kívánja fokozott 
büntetőjogi védelemben részesíteni, akik a zavartalan, rendeltetésszerű 
tevékenysége a közösség szűkebb vagy tágabb körének érdeke. A 
közfeladatot ellátó személy a maga feladatait jogszabály alapján látja el, bár 
eljárása nem hivatalos eljárás.  
 A Btk. 230. §-a az alábbiakban rendeli el a közfeladatot ellátó személy 
elleni erőszak büntetését: 
 „A 229. § rendelkezései szerint büntetendő, aki az ott meghatározott 
cselekményt közfeladatot ellátó személy ellen követi el.” 
 Azaz utal a hivatalos személy elleni erőszak Btk. 229. § szabályaira, 
amely értelmében: 
 „(1) Aki a hivatalos személyt vagy a külföldi hivatalos személyt 
jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályozza, 
intézkedésre kényszeríti, vagy eljárása alatt, illetőleg emiatt bántalmazza, 
bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
 (2) A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a hivatalos személy 
elleni erőszakot csoportosan vagy felfegyverkezve követik el. 
 (3) A (2) bekezdésben meghatározott csoport szervezője vagy vezetője 
két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
 (4) Aki hivatalos személy elleni erőszak elkövetésére irányuló 
csoportban részt vesz, vétséget követ el, és két évig, a csoport szervezője és 
vezetője bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
 (5) Aki a hivatalos személyt vagy a külföldi hivatalos személyt az 
eljárása miatt bántalmazza, az (1)-(4) bekezdés szerint büntetendő akkor is, 
ha a bántalmazott a bűncselekmény elkövetésekor már nem hivatalos 
személy, vagy nem külföldi hivatalos személy. 
 (6) Nem büntethető a (4) bekezdés alapján a csoport résztvevője, ha a 
csoportot önként vagy a hatóság felhívására elhagyja.” 
 Mik lehetnek a bűncselekmény elkövetési magatartásai? Lehetnek a 
közfeladatot ellátó személy jogszerű eljárása akadályozása, intézkedésre 
kényszerítése, eljárása alatt, vagy eljárása miatti bántalmazása. A 
közfeladatot ellátó személy eljárásához minden olyan cselekménye 
hozzátartozik, melyet feladatai teljesítése közben kifejt. A közfeladatot 
ellátó akadályozásának az olyan magatartás tekinthető, amely a jogszerű 
eljárás megkezdését, folytatását vagy befejezését gátolja, nehezíti, késlelteti, 
intenzitását csökkenti. A bűncselekmény az elkövetési magatartás 
tanúsításával befejezetté válik, nem szükséges hozzá ún. eredmény! 
 A közfeladatot ellátó személy intézkedésre kényszerítéséről akkor lehet 
beszélni, ha az erőszak vagy fenyegetés alkalmas arra, hogy a sértett – az 
elkövető akaratának megfelelő magatartást tanúsítva – olyan jogilag 
értékelhető tevékenységet fejtsen ki, amelyre hatáskörénél fogva egyébként 
is jogosult volna. A bűncselekmény befejezettsége szempontjából 
közömbös, hogy az erőszak vagy fenyegetés hatására a közfeladatot ellátó 
személy intézkedik-e, vagy sem, a célzott erőszak vagy fenyegetés 
kifejtésével a bűncselekmény megvalósul. 
 A közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettét valósítja meg az 
is, aki a hivatalos személyt eljárása alatt, illetve emiatt bántalmazza. 
Bántalmazásról ennél az elkövetési magatartásnál akkor beszélünk, ha az 
elkövető a sértett alany testét erőszakosan, durván érinti. A bántalmazási 
célú érintéssel a bűncselekmény befejezetté válik. 
 Mind az erőszaknak, mind a fenyegetésnek személy ellen kell 
irányulnia. Amennyiben azonban a dolgokat érintő erőszakos tevékenység 
áttevődik a hivatalos személyre, ha a dolog az erőszak közvetítőjévé válik, 
akkor a cselekmény már tényállásszerű. 



 Az erőszak elkövető általi kifejtése eszköz alkalmazását is lehetővé 
teszi. Az akadályozás, illetve az intézkedésre kényszerítés akkor is 
megvalósul, ha az elkövető által kifejtett erőszak vagy fenyegetés nem 
közvetlenül közfeladatot ellátó személye ellen irányul, s a kilátásba 
helyezett hátránynak az adott helyzetben valóságosnak és közvetlennek kell 
lennie. 
 Nagyon lényeges, hogy a  Btk. 230. §-ba ütköző feladatot ellátó 
személy elleni erőszak bűntettének megvalósulásához az elkövetőnek 
tisztában kell lennie azzal, hogy a sértett közfeladatot ellátó személy, illetve 
e minőségben jár el!! Az elkövetőnek ebben a tényben való tévedése 
kizárhatja a büntetőjogi felelősségét e minősítésre nézve. Ennek legjobb 
módja, ha a szülőkkel aláíratandó házirendben ezt a védelmet és 
megsértésének következményeit írásban rögzítik, illetve ajánlom, hogy e 
házirendet az intézmény bejáratánál vagy annak közelében jól látható 
helyen függesszék ki. 
 Az esemény megtörténtékor azonnal a rendőrséget kell hívni, aki a 
hivatalos eljárás megindításában aktívan közreműködnek. 

 

A jogi képviseletről 
 

Mostanában már megkezdődtek a jogviszony megszüntető munkáltatói 
eljárások, azaz a felmentések. Sajnálattal látjuk azonban, hogy nem mindig 
jogszerűek. Ennek következtében a szakszervezet jogtanácsosainak, a 
területen alkalmazott ügyvéd kollegák jogsegélyszolgálatának munkája 
igen megszaporodott.  
 Legelőször is tisztázzuk: mi a különbség az ügyvéd és jogtanácsos 
között? Ugyanúgy jogász alapdiplomával és ún. jogi szakvizsgával 

rendelkezik mindkét személy. Az ügyvéd azonban nem lehet 
munkaviszonyban, a jogtanácsos viszont munkaviszonyban jár el. 
Feladatellátásuk viszont azonos. Éppen ezért a jogsegélyt bírósági 
képviselettel igénybe vevő kollegáink figyelmét felhívjuk arra a tényre, 
hogy ha a jogi képviseletüket ellátjuk, akkor kizárólag csak a jogi képviselő 
útján érintkezhetnek a bírósággal. Amennyiben ezt a szabályt megszegik, ez 
a jogi képviselet automatikus elvesztését jelenti. Ezen nem szabad 
csodálkozni, hiszen a bíróságnak módja van a perben lévő képviselt 
személyt is meghallgatni, neki kérdést feltenni. A képviselt személy viszont 
a jogi szakvégzettség hiányában a beadványok megszerkesztését már nem 
láthatja el, ugyanis ez a jogi képviselet dolga. Ha pedig a jogi képviselő 
beleegyezése nélkül valaki önállóan ezt a jogot gyakorolja, akkor ez a jogi 
képviselet szakszerű munkájába való beleavatkozásnak minősül, a jogi 
képviselő ebben az esetben ugyanis nem tud teljes mértékben a képviselt 
személy érdekében eljárni; a szakmaiság nincs garantálva, így ez a bizalom 
elvesztését is jelenti.  
 Természetesen, ha valakinek nincs jogi képviselete, akkor azt csinál, 
amit akar. 
  

Vizitdíj - munkaalkalmassági vizsgálat 
 

Az egészségügyi reform a munkaalkalmassági vizsgálatokra is hatással 
volt. Jelen lapszámukban terjedelmi okok miatt e változásokról még nem 
tudunk beszámolni, de a következő alkalommal részletesen bemutatjuk: 
miképp érinti mindez a munkáltatókat és a munkavállalókat. Köszönjük 
türelmüket! 

Dr. Dudás Lilian jogtanácsos 
 
 

Üdülés Balatonföldváron nem csak nyáron 
 

HOTEL KISS FAMILY – PSZ-üdülő*** 
BALATONFÖLDVÁR, BÁTHORY U. 40. 
 (áraink reggelit tartalmaznak) 

01. 01. – 05. 05. 
09. 29. – 12. 20. 

(min. 3 éjszakára) 

05. 05. – 07. 07. 
08. 18. – 09. 29. 

(min. 3 éjszakára) 

07. 07. – 08. 18. 
12. 20. – 01. 01. 

4 ágyas, balkonos szoba  Ft/fő 3800 5900 8700 
3 ágyas, balkonos szoba  Ft/fő 3650 5050 6900 
2 ágyas, balkonos szoba Ft/fő 4100 7600 10.100 

Az árak reggelivel együtt értendők. 
Pedagógusok részére 

4 ágyas, balkonos szoba Ft/fő 3000 4660 6880 
3 ágyas, balkonos szoba  Ft/fő 2890 3990 5450 
2 ágyas, balkonos szoba Ft/fő 3240 6000 7980 

+ kötelező  félpanzió: 1500 Ft/fő  
Pedagógus szakszervezeti tagok részére 

4 ágyas, balkonos szoba  Ft/fő 2200 3420 5050 
3 ágyas, balkonos szoba  Ft/fő 2120 2930 4000 
2 ágyas, balkonos szoba Ft/fő 2380 4400 5860 

+ kötelező  félpanzió: 1500 Ft/fő 
 

Érkezés: 14 órától  Távozás: 10 óráig 
Kedvezmények: 
– Ha a vendég 12 éjszakát fizet: + 2 éjszaka díjmentes. 
– Ha 2 hónappal előbb foglal szállást: 10% kedvezmény. 
– Gyermekeknek (csak pótágyon, vagy 4 ágyas szobában) szállásra: 
10 éves korig 100%; 11-15 éves korig 50%; 16 éves kortól 30%; 

étkezésre: 10 éves korig 70%; 11-15 éves korig 50%; 16 éves kortól 
30% 
Üdülési csekket elfogadunk! 
Telefon: (00-36) 84-322-322; fax: (00-36) 84-323-190. E-mail: 
piknik@t-online.hu; www.kissfamily.hu;  
www.piknik.hu 

 

Üdülés Csopakon 
 

A Pedagógusok Szakszervezete Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete 
2007-ben is meghirdeti kedvezményes üdülési lehetőségét Csopakon, a 
pihenni vágyó kollégák részére a Fürdő u. 27-29. és a Hársfa u. 12. sz. alatti 
üdülőnkben. Kényelmes elhelyezést tudunk biztosítani 2-3-4-5 ágyas, 
fürdőszobás, tv-vel ellátott szobákban, csoportosan vagy egyénileg érkező 
vendégeink részére. Főzni is lehet az épületekhez tartozó, edényekkel 
felszerelt konyhákban. Parkolás az udvarban. 
Üdülőink 5 perces sétával egyaránt elérhetőek a Balatontól és az autóbusz-, 
illetőleg vasútállomástól is. 
Kulturált felüdülési és fürdési lehetőséget nyújt a csopaki strand, amely a 
Balaton-part egyik legszebb, legtisztább vízű strandja. Közelében 
elfogadható áron étkezési lehetőséget is tudunk ajánlani. A beutalójegyek 
ára az étkezést nem tartalmazza! 

Egyéni, csoportos és nyugdíjas árainkat olyan kedvezményesen 
alakítottuk ki, hogy a pihenni vágyó családok, baráti társaságok és 
iskolai csoportok tantestületek is igénybe tudják venni 
szolgáltatásainkat. 
Üdülési csekket a Hársfa utcai üdülőnkben elfogadunk! 
Az üdülés költsége PSZ-tagoknak elő- és utószezonban: 10.500 Ft/fő; 
főszezonban: 14.000 Ft/fő; nyugdíjasok részére (csak elő- és 
utószezonban): 7.500 Ft/fő. Nem tagoknak: 13.500 Ft/fő; 
főszezonban: 17.000 Ft/fő; nyugdíjasok részére (csak elő- és 
utószezonban): 9.000 Ft/fő. 
Igényeiket levélben, személyesen vagy telefonon tudják bejelenteni a 
PSZ Győr-Moson-Sopron megyei Szervezeténél: 9022 Győr, Szent 
István út 51. Tel./fax: 96/320-545. E-mail: szef_gyor@vodafone.hu 


