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WHWWH D WDQHV]N|]
-beszer]pVL IH
jOHV]WpVHNUH
DPLD]WKLV]HPVHPPLNpSSHQVHPHOKDQ\
a- W|EEV]|UL EHFVDSRWWViJ pU]pVH D] HPEHUH
YRQDWNR]y HOtUiVW D N|Q\YWiURV WDQtWyN
golhaty+DDpYWHOMHVNHUHVHWpWYHWMN
KLWHWOHQQp WHV]L pV D KLWHWOHQVpJ
eUR
EHiOOtWiViUD YDJ\ D YH]HWL VWiWXVRN
i
|VV]HD
V]DE pYWHOMHVNHUHVHWpYHODNNRUH]
kedetekhez vezet.
O\R]iViUD YRQDWNR]y W|UYpQ\L JDUDQFLiW
DQ|YHNHGpVLV
V]i]DOpNRVKLV]HQ HQQHN Pokorni Zoltán RNWDWiVL PLQLV]WHU
rR
0LQGH] HOIRJDGKDWDWODQ YROW D]D HOOHQ]pN
V]i]DOpNRV EpUIHMOHV]WpVQHN D KDWiVD
V]iJJ\&OpVLNpSYLVHO)LGHV]
V]iPiUD PHUW H]HNHW D SDVV]XVRNDW
QDJ\REEUpV]W
LV D
-ben jelentkezik.
7LV]WHOW+i]$]|Q|NSiUWMDLDQ\LODWN
oMHOHQOHJL NRUPiQ\NRDOtFLy YLWWH
RUiEELEH D(QJHGMpN
N
PHJ KRJ\ D] yUDV]iPHPHOp
s]DWDLNEDQDUUyOJ\]WHNPHJHQJHPKRJ\D]
N|]RNWDWiVLW|UYpQ\EH
UO QpKiQ\ V]yW V]yOMDN (] QHP D N|WHOH]
RNWDWiV EDUiWDLW WLV]WHOKHWMN
amentben
D SDU
0LQGH] YLOiJRVVi WHWWH KRJ\ D EHtJpUW
yUiNDW pULQWL KDQHP RO\DQ IHODGDWRNDW
eVLN
KHO\HW IRJODOy YDODPHQQ\L SiUWEDQ +LV
SHGDJyJXVEpU
-HPHOpVHQ W~O VHPPLO\HQ
y
YDO
UOW PHJIRJDOPD]QL D] 2NWDWiVL 0LQLV]WpU
iHJ\HWpUWQN DEEDQ KRJ\ D] RNWDWiVJ\ D
ViJRV W|EEOHWIRUUiV QLQFV D N|]RNWDWiV
i
XPQDN
V]DPLW PLQGHQNpSSHQ HO NHOOHQH
p
Y
OHJDONDOPDVDEE DUUD KRJ\ 0DJ\DURUV]iJ
PiUD 1LQFV D] HVpO\HJ\HQOWOHQVpJ
k-PpUVp
JH]QL D SHGDJyJXVRNQDN yUDV]iPHPHOpV
YHUVHQ\NpSHVOHJ\HQVDPDJ\DUJD]GDViJD
OpVpUH NH]HOpVpUH IRUUiV QLQFV W|EEOHWIRUUiV
QpONOLV,O\HQDNHUHWWDQWHUYHNNHONDSFV
olaPDJ\DU PXQNDHUSLDF RO\DQ PyGRQ l-DODNX
D NLVHEEVpJL
WDWiV
RN
SUREOpPiLQDNpUHQGH]
WRV PXQND pV LO\HQ
PLQVpJIHMOHV]WpVVHO
D
MRQ DPHO\ KD]iQNDW |QpUGHNHLQHN
e- PHJIHO
VpUHpVQLQFVLJD]iQIRUUiVD]LVNRODpSOHWHN
kapcsolatos munka. Ezt fogalmazta meg az
OHQ D] (XUySDL 8QLy HJ\PiVVDO YHUVHQJ
NROOpJLXPRN IHO~MtWiViUD IHMOHV]WpVpUH
r- 2NWDWiVL
Pi
0LQLV]WpULXP
DPLNRU
D
RUV]iJDL N|]|WW NpSHV My FHQWUXPSR]tFLyE
SHGLJ VRN KHO\HQ UREEDQiVYHV]pO\HVN|WHOH]yUDV]iP
KHO\]HW
-HPHONHGpVUO EHV]pOW HJ\
hozni.
N|]HOpEHMXWXQNKDD]LVNRODpSOHWHNiOODJiW
LOOHWYH NpW SOXV]yUiEDQ (PLDWW
k- PLYHO V]D
WHNLQWMN
yUiW QHP pULQW SHGDJyJXVOpWV]iP
-OHpStWpV (J\HWpUWQNDEEDQKRJ\D]RNWDWiVWDOi
QHPYiUKDWy
.O|Q
NLNHOOHPHOQHP
- pVH] D]HJ\HGOLHV]N|]DQQDNHONHUOpVpUHKRJ\
8J\DQDNNRUYLOiJRVViYiOWKRJ\DSH
daHJ\ YHUVHQ\HOY& WHOMHVtWPpQ\HOY&
aWi
SR]LWtY
IHMOHPpQ\
VLNHUOW
D
N|OWVpJYHWpVL
JyJXVEpUHN HPHOpVpUH YRQDWNR]y tJpUHWHN LV
ORPEDQ
PDVV]tY
KiWUiQ\RNNDO
UHQGHONH
WiUJ\DOiVRN
VRUiQ
HOpUQL
KRJ\
D]
HO]
EL]RQ\RVSRQWRQNpWVpJHVVpYiOQDN$MDQXiU
naJ\ WiUVDGDOPL FVRSRUWRN M|MMHQHN O
DGyGy |W pYUH V]yOy
1-MHL V]i]DOpNRV EpUHPHOpV PDMG yUDV]iPHPHOpVEO
D
pSSHQPRVWOHMiUyIL]HWpVHPHOpVWDN|OWVp
gve- HUN|OFVLpVJD]GDViJL IHV]OWVpJHWMHOHQ
szeptember 1-MHL WRYiEEL V]i]DOpNRV
HJ\ WLV]WHOW
PpJ -RO\ GLQDPLNXVDQ Q|YHNYa-JD]G
WpVEH EHWHUYH]KHWWpN (POpNH]QHN
EpUHPHOp
V PLQG|VV]H D M|Y pYEHQ HJ\
ViJEDQ
0DJ\DURUV]iJ V]iPiUD LV (J\HWp
rNpSYLVHOWiUVDLP
|W
pYYHO
H]HOWW
yUiUyO
V]i]DOpNRV EpUIHMOHV]WpVUH DG OHKHWVpJHW
WQN
DEEDQ
KRJ\
D]
RNWDWiV
QHPFVDN
r- D Wi
20-UDHPHONHGHWWDWDQiURNHVHWpQDN|WHOH]
KDYL iWODJEDQ OHERQWYD $]RQEDQ
e- KD ILJ\
VDGDOPL
NRKp]Ly
IHQQWDUWiViQDN
HV]N|]H
yUiN
V]iPD
pV
|W
pYH
HJ\
NRQNUpW
IL]HWp
sOHPEH YHVV]N KRJ\ HEEHQ D] pYEHQ
-4
z- WiUVDGDOPL NHWWpV]DNDGiV HOOHQL
V]i]DOpNNDO FV|NNHQW D SHGDJyJXVRN
e- HPHOpVEHQUpV]HVOWHN(]WVLNHUOWPHJUL
NHUHV
OHJMREEpVOHJNtYiQDWRVDEEHV]N|]KDQHP
QLDN|OWVp
gYHWpVEHQ
WpQHNUHiOpUWpNHPHUWD]LQIOiFLyW~OOpSWHPiU
D V]i]DOpN ot, akkor ez azt jelenti, hogy a
Csige József 06=3 D] RNWDWiVL pV D NXOWXUiOLV IRO\DPDWRVViJ D NXOWXU
NRKp]LyIHQQWDUWiV
i QDNHV]N|]HLV
QXOOD Ei]LVRQ D]RQQDO PLQG|VV]H
-13 WXGRPiQ\RVEL]RWWViJWDJMD
(J\HWpUWQNDEEDQLVKRJ\D]RNWDWiVQDN
V]i]DOpNRV EpUHPHOpVVHO V]iPROKDWXQN
M|Y
$]V]LQWHV]iQGpN
- PHUWpQHE
ben nem
IHO NHOO NpV]tWHQLH D J\HUHNHLQNHW
t
D
re.
NpWHONHGHP
- KRJ\ MDYtWViN D SHGDJyJXVRN
LVNRODSDGEDQ
ILDWDORNDW
O
HJ\
~M
YLOiJUD
Révész Máriusz )LGHV] D] RNWDWiVL pV
KHO\]HWpW VHP D] HO] NRUPiQ\RNQiO VHP
DPLW OHJW|EEV]|U LQIRUPDWLNDL
m- WiUVDG
WXGRPiQ\RVEL]RWWViJDOHOQ|NH
PDQHPWXGHOMXWQLRGDKRJ\YDOyEDQRO\DQ
QDN
LQIRUPiFLyV
WiUVDGDORPQDN
V]RNW
IRQWRV
1p]]N PHJ KRJ\ PLW WDUWDOPD] D tN|O KHO\]HWEH NHUOM|Q H] D UHQGNtYO KtYQLpV
YDJ\ pYHVNRUXNEDQQHSXV
zWiUVDGDOPL
UpWHJ
D
SHGDJyJXVWiUVDGDORP
VpJYHWpV D N|]V]IpUD HJ\OHV
V]p UpWHJpUH D
WiQWDJRODWODQJRPRO\JyLVPHUHWND]DOO
pWV]LQWM
SHGDJyJXVRNUDYRQDWNR]yDQ $N|]DONDOP
a- DPHO\ OHJDOiEE D] HOIRJDGKDWyViJ
D IHMNEHQ KDQHP OHJ\HQHN DQQDN
s-D NpSH
HOpUQp
(Varga
Mihály
pénzügyi
államtitkár
]RWWL V]IpUD N|]|WWN D SHGDJyJXVRN D]
VpJQHNDELUWRNiEDQ
hogy el tudnak igazodni
közbeszólása:
De
miért?)
9pJLJPRQGRP
HOP~OWWt]pYQDJ\YHV]WHVHLYROWDN+DPH
gDVDMiWJRQGRODWDLNEDQUHQGHWWXGQD
mQp]]N DNNRU D]W WDSDV]WDOMXN KRJ\
l- YpJLJJRQGRORPKDQJRVDQpVV]LQWpQ$]pUW
D UHi
WHQL D YLOiJEDQ V NpSHVHN NLHJpV]tWHQL
oPHUW
W~O
QDJ\
UpWHJ
DKKR]
KRJ\
D
i
NRUP
EpUN
-KH] NpSHVW D] LGHL pYUHe-N|UOE
O\DPDWRVDQ
PHJ~MtWDQL
D
VDMiW
WXGiVX
W~O QDJ\
OO V]i]DOpNNDO FV|NNHQW $]W
hiszem, ez Q\RN HOIHOHGNH]KHVVHQHN UyOD pV XIX-;;V]i]DGEDQH]WDNpSHVVpJHWFVDND]
UpWHJ
DKKR]
KRJ\
U|YLG
LG
DODWW
N|QQ\HQ
QDJ\RQ V]RPRU~ NO|Q|VHQ DNNRU KD
z- N|
~J\PRQG DpUWHOPLVpJL V]DNPiN N|YHWHOW
EHQ DUUyO EHV]pOQN KRJ\ D WXGiVDODS~
n- VHJtW
LHQL OHKHVVHQ UDMWD ¸J\ JRQGRONRGLN
PHJ D ;;, V]i]DG H
EEHQ EL]RQ\RVDQ ~MDW
IRUPiFLyVWiUVDGDORPIHOpKDODGXQN$SHG
a- SpQ]J\LpV]pVtJ\NpQ\V]HUtWLJRQGRONRGQL
KR] (]W D] DODSNpSHVVpJHW NRPSHWHQFLi
D
NRUPiQ\]DWRW
-HJ\
HJ\
QHKp]
LGV]DN
eV
JyJXVRNDW VDMiW WDSDV]WDODWDLP DODSMiQ D
N|YHWHOL PHJ V]LQWH PLQGHQ IRJODONR]W
IyUXPRNRQ NO|Q|VHQ ]DYDUQL V]RNWDH]W
KRJ\PHJpOWN PiU W|EEV]|U pV ~J\ OiWRPFVRSRUWWyOQHPFVDNDKDJ\RPiQ\RVpUWHO
iPpJPLQGLJH]WpOMN
IRO\DPDWRVDQ D]]DO V]HPEHVOQHN
o- D PDNU
VpJLV]DNPiNWyOKDQHPPL
ndenkitO
0pJHJ\V]HUPRQGRPHV]HPEH
QHPMXW
gD]GDViJL DGDWRN NLYiOyDN N XJ\DQDNNRU
1p]]N H]W KRJ\DQ WiPRJDWMD VHJtWL D
azt igen,
GH
QHPpU]LND]WKRJ\V]HPpO\HVpOHWKHO
yze- D V]iQGpNRW NpWVpJEH YRQQL
N|-YHWNH]NpWpYN|OWVpJYHWpVH$]RNWDW
KRJ\ D] HUHGPpQ\
OHJDOiEELV QHP OHONHVtW
WN MHOHQWVHQ MDYXOW YROQDkD] HOP~OW
pYH
WiUFD N|OWVpJYHWpVH
-UH |U|PWHOL PyGRQ
EHQVWpOHWV]tQYRQDOXNURPOiViWpU]
pNHOWpN 1HNHP PiU PRQGMiN- D] |UHJQHN MREEDQ
Q PLOOLiUG IRULQWUDH] N|]HO V]i] alehet mondani -KRJ\WLVHPWXGWDWRNFVRGiW
/iVVXNPLWWDUWDOPD]UiMXNYRQDWNR]yDQ
OpNRV
P&YHOQL GH LWW D]W tJpUWpN eV PLpUW
QHPQ|YHNHGpV 6 -re pedig ez a 168
D N|YHWNH] NpWpYL N|OWVpJYHWpV -DQXiUEDQ
W
NpQ\V]HUtWLWHN D NRUPiQ\W
- PRQGMiN HJ\ PLOOLiUG PLOOLiUGUD Q (QQpODOiQ
YiUKDWy HJ\ V]i]DOpNRV EpUHPHOpVHOOHQ]pNL Q\DYDO\iV NpSYLVHOQHN
eN
-, hogy IRQWRVDEE KRJ\ D] |QNRUPiQ\]DWRNRQ
V]HSWHPEHUEHQ HKKH] V]i]DOpNNDO
k- Q|YH
UHV]WO
WiPRJDWRWW LVNROiN yYRGiN
iNRO
WHOMHVtWVH D] tJpUHWHLW" (J\HWOHQHJ\
ILGHV]HV
V]LN D EpUV]RU]y -UO
-UD pV D]W NpSYLVHOWiUVDP QHP IRJMD HOKLQQLXPRN
IHGH]HWpW V]ROJiOy |VV]HJHN KRJ\DQ
QHNHP
KLV]HP H] PLQGHQNpSSHQ QDJ\RQ MHOHQWV
QQHN
-EHQ V]i]DOpNNDO PLOO iKRJ\ YROWDP PiU RO\DQ SHGDJyJXVUHQGH]Y
p
NO|Q|VHQKDPpJHKKH]KR]]iYHVV]NKRJ\ Q\HQDKRODPHJV]yODOyNN|]OpQOiWV]RWWDP
iUGUyO -re - |VV]HVHQ PLOOLiUGIRULQWWDO
MDQXiUMiEDQ ~MDEE V]i]DOpNRV Ep
r- DOHJLQNiEENRUPiQ\SiUWL
-szegek;
|V] 2002-nak. Debrecenben, n QHN H]HN D WiPRJDWiVL
IHMOHV]Wp
VYiUKDWy
NpWKHWHD3HGDJyJXVRN6]DNV]HUYH]HWH
iOWDObHQ LV N|]HO V]i]DOpNNDO V]i]DOp kNDO D Q|YHNHGpV LWW PLOOLiUG IRULQW D
+D PHJQp]]N KRJ\ D PRVWDQL GHFH
m- V]HUYH]HWW KiURPPHJ\pV WDQiFVNR]iVRQ
HOEEHPOtWHWW
-UO
-UH(]DWiP ogaEHUL EpUHNKH] NpSHVW KRJ\DQ YiOWR]QDN
D UpV]W 0HJOHKHWVHQ UDGLNiOLV
YHWWHP
pV
WiV
DONDOPDV DUUD KRJ\ D OHJIRQWRVDEE
p
SHGDJyJXVEpUHN DNNRU D]W OiWMXNNHPpQ\
KRJ\ D KDQJRN KDOODWV]RWWDN 1HP My
PpJ
ORNKR] DPHO\HNUO D] HO]NEHQ EHV]p
ltem,
N|YHWNH] pY D]D] V]HSWHPEHUpEHQ D D]HOOHQ]pNLQHNVHPMyKDOODQL’HQHPD]pUW
N|] eOtWVQN
EpUHN PLQWHJ\ V]i]DOpNNDO Q|YHNHGQHN
PHUWNRUPiQ\SiUWLOHV]KDQHPD]pUW PHUWD

Krónika  9

2000. november 14.

SZAKSZERVEZETI NAGYGYŰLÉS A NEMZETI SPORTCSARNOKBAN
A hat konföderáció közös fellépése a szociális párbeszéd európai normáinak betartásáért,
a munkavállalók és a nyugdíjasok jobb életkörülményeiért
A nagygyűlés kezdetére, november 11-én 11 órára nemcsak a Nemzeti Sportcsarnok, hanem a környéke is zsúfolásig megtelt. Közel
tízezer ember kísérte figyelemmel a rendezvény szónokait a csarnokon belül, és kint a kellemes őszi napsütésben a kivetítők révén. A
résztvevők többsége megnyugodva regisztrálhatta, hogy nem pártfórumra, hanem színes, „jó hangulatú” szakszervezeti rendezvényre
érkezett. (Az előzetes hírek szerint ugyanis a Munkáspárt mozgósítani próbálta tagságát demonstratív, vörös zászlós részvételre.)
A nagygyűlést dr. Szabó Endre, a SZEF elnöke, a munkavállalói
oldal soros elnökeként nyitotta meg, aki kiemelte a szakszervezetek
együttes találkozójának jelentőségét, és szorgalmazta az életszínvonal
javítását, valamint a szociális párbeszédet. Majd sorra szót kaptak a
konföderációk vezetői és az ágazati szakszervezeti tisztségviselők.
Beszédet mondott többek között dr. Borsik János, az Autonóm Szakszervezetek elnöke, Szőke Károly, a vasasok elnöke, dr. Kuti László,
az ÉSZT alelnöke, Varga László, a PSZ érdekvédelmi titkára (beszédét címlapunkon közöljük) és dr. Cser Ágnes, az EDDSZ elnöke. A
záróbeszédet Sándor László, az MSZOSZ elnöke tartotta, aki állásfoglalás elfogadására tett javaslatot (az állásfoglalást alább közöljük),
melyet a szakszervezeti vezetők eljuttatnak a kormányfőhöz.
A nagygyűlések általában nem alkalmasak a higgadt helyzetelemzésre, körültekintő mérlegelésre, hiszen a szónoklat műfaja, a
tömeg hangulata a frázisok igényét és lehetőségét is megteremti.
Természetesen ilyenekkel is találkoztunk a nagygyűlésen. Ez is oka
annak, hogy az elhangzott vélemények jelentős részben (tisztelet a
kivételnek) differenciálatlanok, témájukat tekintve egysíkúak voltak.
Hiányolható többek között a munkaadók–munkavállalók közötti
véleménykülönbségek rugalmas megjelenítése, hiszen tudjuk, hogy e
két fél között is lényeges nézetkülönbségek vannak. (Pl. a minimál-

bér-emelés kérdésében, a Munka törvénykönyve módosításában.)
Márpedig a nagygyűlés résztvevői között jóval többen voltak a versenyszféra területéről, ahol a munkaadókkal folytatott szociális párbeszéd során a munkavállalóknak gyakran a tulajdonosi érdekérvényesítéssel is meg kell küzdeniük.
A vázolt hiányosságok ellenére megengedhetetlen és igaztalan az
a kormányoldalról származó minősítés (Őry Csabának, a MEH államtitkárának nyilatkozata), miszerint a nagygyűlés szakszervezeti mezbe öltöztetett, ellenzéki, kormányellenes politikai akció volt. Nem
fogadható el az a megállapítás sem, hogy a hazai szociális párbeszéd
zavartalanul működik. Nem igaz az sem, hogy az Európai Unió legutóbbi országjelentése nem lát problémát a magyarországi érdekegyeztetés működésében. Ezek után jogos a kérdés: van-e kormányzati fogadókészség a szakszervezeti bírálatra, lehet-e közösen, európai módon megoldásokat találni? A SZEF és a kormány tárgyalásai
rést nyitnak-e a falon? Van-e remény az érdemi megbeszélésekre?
Hiszen erre néhány ágazati jó példa azért kialakult.
A szakszervezeti konföderációk egymáshoz való közeledését
tartalmi oldalról és időbeliségét tekintve egyaránt sokféle módon
értelmezik a különböző szakszervezeti vezetők. Mindez részben az
elhangzott beszédekben, részben az előzetes és utólagos sajtónyilatkozatokban is tetten érhető. Úgy látszik, hogy az MSZOSZ a gyors és
egyszerűsített egyesülés híve. (Vajon a régi reflexek, emlékek alapján?) A korábbi SZOT-ból kivált vagy ahhoz sohasem tartozó szakszervezetek érthetően óvatosabbak, és az együttműködést is csak laza
szövetségként, az autonómia megtartásával tartják lehetségesnek. A
nagygyűlés tehát sok kérdést felvetett. Értelmes válaszokat kell rájuk
adni!
Á. A.

ÁLLÁSFOGLALÁS
Mi, a Nemzeti Sportcsarnokban 2000. november 11-én rendezett szakszervezeti nagygyűlés résztvevői tiltakozunk a kormány munkavállalói érdekeket sértő tervei, intézkedései, politikája ellen.
Az elmúlt években — a társadalom nagy többségének áldozatvállalásával — megtörtént a gazdaság stabilizációja, az ország elindult a fenntartható növekedés útján. Ugyanakkor a magyarországi bérek, jövedelmek, szociális ellátások, a foglalkoztatás körülményei
és biztonsága, a szociális párbeszéd színvonala messze elmarad a társadalmi-gazdasági fejlődés adta reális lehetőségektől és az európai
normáktól. Ezt elfogadhatatlannak tartjuk!
— A gazdasági növekedés hasznából a kormány által tervezettnél nagyobb arányban kell részesedniük a munkavállalóknak és a
nyugdíjasoknak is.
— Jobb munkafeltételeket akarunk az egészségügyben, az oktatásban, a kutatásban, a közigazgatásban és a közbiztonság területén
dolgozók részére, garanciákat az állampolgároknak járó közszolgálatokat ellátó intézmények működőképességének biztosítására.
— Valódi érdekegyeztetést akarunk, megállapodásokat eredményező érdemi tárgyalásokat, azaz a szociális párbeszéd európai normáinak betartását.
— Követeljük, hogy a kormány a Munka törvénykönyvének módosítására kizárólag a szociális partnerekkel egyetértésben tegyen
javaslatot a parlamentnek.
A tárgyalóasztalnál szeretnénk érvényesíteni a jogos munkavállalói érdekeket. De sajnálattal látjuk, hogy az eddigi megbeszélések nem
hoztak érdemi eredményt. Tudatában vagyunk saját felelősségünknek a munkabéke fenntartásában. Ám tudatában vagyunk annak is,
hogy sok olyan törvényes eszköz van még a kezünkben, amelyeket eddig nem vagy csak részben alkalmaztunk. Ha a valódi párbeszéd
és megegyezések híján a szakszervezetek a keményebb fellépésre kényszerülnek, azért egyértelműen a kormányzatnak kell vállalnia a
felelősséget.
Időhúzó látszattárgyalásokkal a közvéleményt és a világot be lehet csapni egy ideig. De sokáig nem!
Lejárt a diktátumok ideje!
Elszántak vagyunk jogaink megvédésére!
Budapest, 2000. november 11.
A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK
BUDAPESTI NAGYGYŰLÉSÉNEK RÉSZTVEVŐI

10  Fölkészülés

PEDAGÓGUSOK LAPJA

A FELADATARÁNYOS HELYI KÖLTSÉGVETÉSEKÉRT!
Összeállításunkat elsősorban a helyi, települési érdekegyeztetésben részt vevő PSZ-tisztségviselők figyelmébe ajánljuk. Az önkormányzatok ugyanis a szokásos ütemezés szerint nekiláttak a költségvetési irányelvek kialakításához. Ráadásul a kormány két évre (2001, 2002) szóló költségvetési törvényjavaslatot terjesztett a parlament elé. Ez bizonyos tekintetben új helyzetet teremtett, bár az önkormányzatok közoktatási központi költségvetési hozzájárulási jogcímeinek rendszere és a finanszírozás rendje alapvetően nem változott. További fejtörést okoznak az ún. bérpolitikai intézkedések, amelyek nyomán új
szakmai szorzókat kell alkalmazni, és más változások is tovább bonyolítják a közoktatási bérrendszert. (A tervezett változásokról előző számunkban adtunk
részletes tájékoztatást.) Az oktatáspolitikai, szakmai szempontok helyi érvényesítése tekintetében idén is sok gondot okoz a PM által kiadott tájékoztatók
fiskális szemlélete. Például a közszférára vonatkozóan évenként 2-2%-os általános létszámcsökkentési elvárást fogalmaznak meg, holott ez a közoktatásra
nem alkalmazható. A mi területünkön egyedül a közoktatási törvény hatályos előírásai, létszámnormái lehetnek az irányadók!
E témábal kapcsolatban felhívjuk a figyelmet lapunk 1999. decemberi számában a „Mire figyeljünk a helyi költségvetések előkészítésekor?” címmel
megjelent Borbola István-tanulmányra is.
(Szerk.)

A nevelési-oktatási intézményekben a statisztikai beszámoló elkészítése után sincs mód igazán nyugodt, csak a pedagógiai munkával,
annak szervezésével, ellenőrzésével való fokozott törődésre, mert a
helyi önkormányzatokban is megindulnak a jövő évi költségvetés
készítésének előmunkálatai, amelyek az óvodák, iskolák életére is
kihatnak. Elkészülnek a költségvetés irányelvei, megfogalmazva a
döntést arról, hogy milyen tervezési eszközökkel törekszik a fenntartó
bevételeit és kiadásait egyensúlyba vagy elviselhető hitelekkel finanszírozható állapotba hozni. Ez az időszak tükrözi a parlamentben az
országos költségvetés elfogadása körüli éles vitákat, álláspontok
ütközését. Helyi szinten az irányelvek készítésekor például vitára ad
okot, hogyan kell értelmezni az oktatási törvény azon előírását, hogy
az intézményeknek rendelkezniük kell a feladataik ellátásához szükséges feltételekkel (oktatási törvény 38. §). Nagy erők, eltérő szándékok ütközhetnek össze a feladataik ellátásához szükséges anyagi
összegek megállapításának módját és mértékét illetően. A probléma
összetett, hisz tagadhatatlan az a tény, hogy a legtöbb településen
fogynak a tanulók, csökken az egy tanulócsoportba járó gyerekek
száma, s emiatt az állami támogatás is kevesebb lesz (ami még növekvő normatívák mellett is jelentős bevételi apályt okozhat). Ilyen
körülmények mellett, ha csak pénzügyi szempontokat nézünk, gazdaságosabb lenne csoportokat, intézményeket összevonni. Ugyanakkor
célszerű a felhalmozott szellemi tőkét, a kulturális műhelyt, a már
elért foglalkoztatást, a kötelezőnél többet adó iskolaszerkezetet is
átmenteni jobb, gazdagabb időkre. Munkahelyek megtartása, gyerekekkel való tanórai és tanórán kívüli foglalkozások hasznossága, a
jövő század, évezred munkaerejének tanultsági, műveltségi, kulturális, neveltségi szintje kerül az érvek mérlegének egyik serpenyőjébe;
szűkös forrás, rossz anyagi helyzet, gazdaságos működtetés, más
fontos helyi feladat (pl. járda-útépítés, víz- és csatornahálózatfejlesztés, szociális segélyek stb.) színvonalas ellátása vagy csekély
ütemű fejlesztése terheli a másikat.
Itt a jó döntés, a helyes kompromisszum elérésében komoly szakszervezeti érvekre, meggyőzésre, az egyes képviselők megnyerésére,
lobbizásra van szükség. A harc, a vita megjelenési formája különböző. Előkerül a bázisszemléletű költségvetés, a 0 bázisú költségvetés,
más szóval a feladatfinanszírozáson alapuló költségvetés készítésének elve. Nekünk minden esetre arra kell törekednünk, hogy a feladat
értelmezése törvényszerű legyen. Meg kell jegyezni, hogy mivel az
iskolai élet naptára és a költségvetési év nem esik egybe, így még bonyolultabb a tervezés, hisz a következő naptári év 1-8 hónapjára már
van érvényes tantárgyfelosztás, mely rögzíti az ellátandó feladatokat:
- tanórai tevékenységet (kötelező és választható),
- tanórán kívüli tevékenységet (szakkör, korrepetálás, sportköri
óra, énekkar stb.),
- a csoportbeosztásokat,
- napközis és tanulószobai foglalkozásokat.
Ezek mértékét az oktatási törvény határozza meg, de a pedagógiai
programokban az önkormányzatok ennél többet is vállalhatnak. Mivel a tantárgyfelosztás rögzíti a jogszabály vagy önkormányzati
vállalás alapján járó órakedvezményeket is (vezetői, KT, szakszervezeti, osztályfőnöki, továbbtanulásra adott stb.), így tulajdonképpen a
pedagógus-álláshelyek száma vitathatatlan. Szükséges azonban megtervezni és egyezségre jutni a 9-12 hónap, vagyis az új iskolai naptári
év első négy hónapjának feladatmutatóiban is. Minthogy jelenleg – a
kerettantervek alkalmazása és az új jogszabályi előírások miatt –

készül intézményeinkben a pedagógiai program felülvizsgálata, így
erre a teendőre szakszervezeti tisztségviselőink felkészülten vállalkozhatnak.
Az iskolai tevékenységhez azonban adminisztratív, technikai
dolgozók magas színvonalú munkájára is szükség van, így az ő foglalkoztatásukkal kapcsolatban is vitára kell felkészülni. Jelenleg is
sok önkormányzat „szervezi ki” az intézményekből a technikai dolgozókat, s félő, hogy ez a folyamat felgyorsulhat.* Tisztségviselőinknek az általános érvek (munkavégzés ideje, minősége stb.) mellett
helyi érveket is tálalni kell (pl. ha napközben nincs takarító, esős,
havas időben ki tartja rendben az épületet, ki takarít havat, járdát,
illetve ki segít beteg gyerek hazakísérésében stb.). Az alku során
megállapított létszám illetménye már naptári évre tervezhető, hisz az
ő feladataik nem annyira változóak.
A bérek megszabásánál célszerű odafigyelni, hogy egy hónapra
az úgynevezett régi, 11 hónapra általában új bér tervezhető. Idén arra
is célszerű ügyelni, hogy a pedagógusoknál 1 régi, 8 új és 3 még
újabb bért kell számba venni. Reméljük, hogy a költségvetési törvényben végül sikerül a nem pedagógusrétegek helyzetén is javítani.
(A PSZ kezdeményezésére e célból több országgyűlési képviselő
nyújtott be módosító indítványt. Lásd parlamenti összeállításunkat.)
Célszerű ügyelni arra is, hogy ne csak az alapilletményeket, pótlékokat állapítsák meg, hanem lehetőség szerint egyéb juttatásokat (betegszabadság, utazás, ruházkodás, biztosítás, táborozások, helyettesítések, „anyanapok” költségeit stb.) is.
A bérek és a közterhek (társadalombiztosítási járulék, munkaadói
járulék, egészségügyi hozzájárulás, táppénz-hozzájárulás) általában
az éves költségvetés 75-85%-át jelentik, az intézményi vagyon működtetésére (fűtés, világítás, irodaszer, taneszközök, postaköltség,
szemétszállítás, étkeztetés, áfa) csak 25-15% jut. Ez az arány szintén
kemény vitákban alakul ki, de nagyon érdemes rá odafigyelni, hisz
alultervezettség esetében elsősorban a bérmaradványokhoz kell nyúlni, vagy pótköltségvetésért kell majd küzdeni. Ráadásul a dologi
kiadások növekedéséhez a központi költségvetés nemigen ad többlettámogatást az önkormányzatok számára.
A jövő évi költségvetésben az önkormányzatoknál a pedagógusbérek 2001. szeptemberi emelésére tartalékot kell képezni, és közvetíteni kell az intézményeknek a célzott támogatásokat (pl. pedagógusok továbbképzésére, szakkönyvvásárlására érkező összeg, vagy a
tanulók tankönyvtámogatására, sporttámogatásra stb.). Érdemes lesz
odafigyelni a pályázati úton elnyerhető összegekre is; különösen a
kistelepüléseknek fontos bevételi forrás ez.
A jó költségvetés fontos eleme a bevételek pontos tervezése.
Állami támogatások fix összegének, a település és az intézmények
bevételeinek helyi felmérése segítheti a finanszírozás zökkenőmentessé tételét.
Olyan költségvetés, amely mindenki számára jó és elfogadható,
nincs, csak optimális megoldás van. Ezt pedig csak akkor lehet elérni,
ha a feladatok számbavétele pontos, célszerű volt. Ha a teendők
fedezetéül szolgál, akkor nyugodtan tud működni az intézmény; ha
nem, év közben kell majd az elmulasztott küzdelmeket megvívni
vagy újravívni. Reméljük, hogy az intézményvezetők és a szakszervezeti tisztségviselők együtt, egymást segítve, támogatva eredményesen harcolnak a feladatarányos költségvetésért.
Dr. Horváth Péter szakértő

* A problémakört illetően emlékeztetünk lapunk 2000. szeptemberi számában, a NÉPSZAVA-betéten megjelent „A technikai dolgozók álláshelyéről nem dönthet pusztán a helyi alku” címmel olvasható írásunkra, illetve az INOVEX 2001 Kft. (tel.: 62/424-470) ezzel összefüggő szakmai szolgáltatására.
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Félreértések a szakszervezeti tisztségviselőket és a közalkalmazotti tanács elnökét,
illetőleg tagjait megillető munkaidő-kedvezmény kiszámításáról
A Munka törvénykönyve annak érdekében, hogy a szakszervezeti
tisztségviselők el tudják látni az érdekvédelemmel kapcsolatos feladataikat, munkaidő-kedvezményt biztosít részükre. E kedvezmény
sajátossága azonban, hogy nem az egyént, tehát a tisztségviselőt,
hanem a szakszervezetet illeti meg, amely jogosult meghatározni,
hogy melyik tisztségviselőjének hány órát biztosít. A munkaidőkedvezmény mértéke változik attól függően, hogy az adott munkahelyen a szakszervezetnek hány tagja áll munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban. Kettőszáz taglétszámig a szakszervezetet
megillető havi munkaidő-kedvezmény mértékét oly módon kell
megállapítani, hogy a szakszervezeti tagok számát elosztják hárommal, és a kapott összeget megszorozzák kettővel, mivel ennyi óra jár
egy hónapra három tag után.
Ettől a számítási módtól akkor kell eltérni, ha az adott munkahelyen ugyanazon szakszervezetnek kettőszáznál több szakszervezeti
tagja van. Kettőszáz tagig az ismertetett szabályok szerint kell számolni, kettőszázegy szakszervezeti tagtól kezdődően azonban nem
havi két óra, hanem havi másfél óra kedvezményt kell biztosítania a
munkavállalónak. A nagy létszámú munkahelyen további „csoport” is
kialakulhat, mivel 501 szakszervezeti tagtól kezdődően a munkaidőkedvezmény mértéke havi egy óra. A munkáltató a munkaidőkedvezmény mértékének a meghatározásában csak addig jogosult
közreműködni, ameddig megállapítják azt, hogy egyes szakszervezetekre milyen mértékű kedvezmény jut. Ennek közlése után kizárólagosan a szakszervezetre tartozik annak megállapítása, meghatározása,
hogy melyik tisztségviselőjének milyen mértékű kedvezményt biztosít. A munkáltatónak nincs arra jogosítványa, hogy beleszóljon a
munkaidő-kedvezmény szétosztásába. Amennyiben a munkaidőkedvezményt nem használják fel, pénzben meg kell váltani a munkáltatónak a fel nem használt munkaidő-kedvezményt. Arra nincs törvényes lehetőség, hogy a szakszervezet eleve lemondjon a részére
megállapított munkaidő-kedvezmény tisztségviselőkre történő lebontásáról és kérje annak pénzbeli megváltását. A munkaidőkedvezmény megváltási összegét ugyanis az érintett szakszervezeti
tisztségviselő távolléti díja alapján kell meghatározni. Miután a megváltást havonta utólag kell kifizetni a szakszervezet részére, akkor jár
el helyesen a munkáltató és a szakszervezet is, ha mindketten nyilvántartják, hogy melyik szakszervezeti tisztségviselőnek milyen
mértékű munkaidő-kedvezmény jár, és hogy ebből a szakszervezeti
tisztségviselő az adott hónapban mennyit vett igénybe. Szigorúan
véve a szabályokat úgy tűnik, hogy egyik hónapról a másik hónapra
munkaidő-kedvezményt nem lehet átvinni. Nyilvánvalóan e merev
szabály alkalmazása alól a felek közös megállapodásban eltérhetnek.
A munkaidő-kedvezmény megváltásáért fizetett összeg minden esetben az érintett szakszervezetet és nem pedig a tisztségviselőt illeti
meg. A kifizetett pénzösszeget a szakszervezet kizárólagosan érdekvédelmi tevékenységével összefüggő célra használhatja fel, nincs
tehát arra törvényes lehetőség, hogy a szakszervezeti tisztségviselő
részére fizessék ki.
A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott szakszervezeti tisztségviselőt megillető munkaidő-kedvezményt a pedagógus kötelező
órájának arányos csökkentésével kell kiadni. A kiszámítás módjával
és a munkaidő-kedvezmény mértékével szűnni nem akaró vita zajlik
munkáltatók és szakszervezetek között. A pedagógus-munkakörben
foglalkoztatott szakszervezeti tisztségviselő kötelező órára jutó munkaidő-kedvezményét a munkáltató oly módon számíthatja ki, hogy
először meg kell állapítani, hogyan aránylik a heti teljes negyvenórás
munkaidőhöz a kötelező óra ideje: ha a szakszervezeti tisztségviselő
olyan pedagógus-munkakörben dolgozik, amelyre a jogszabály húsz
kötelező órát állapít meg, a teljes munkaidő heti negyven óráját el
kell osztani hússzal: 40:20=2. A tisztségviselőre jutó munkaidőkedvezmény összegét ennek a hányadosnak az alkalmazásával kapjuk
meg, amennyiben a tisztségviselőre eső kedvezményt elosztjuk vele.
Az adott munkahelyen nyolcvannyolc tagja van a szakszervezetnek,
ily módon a szakszervezetre jutó munkaidő-kedvezmény ideje:
88:3=29,3x2=58,6 kerekítve 59 óra egy hónapban. Feltéve, hogy

kettő szakszervezeti tisztségviselő dolgozik az adott munkahelyen, és
az egyikükre harminc, a másikukra huszonkilenc óra munkaidőkedvezmény jut, a munkáltatónak – ha a pedagógusok kötelező órája
heti húsz óra – 2-vel el kell osztania a harminc órát, illetőleg a huszonkilenc órát. Így például 30:2=15 óra egy hónapban. A szakszervezeti tisztségviselőnek a kötelező óráját ennyivel kell csökkenteni
egy hónapban. Nyilvánvalóan a további heti „leosztást” a munkáltatónak a szakszervezeti tisztségviselővel kell egyeztetnie.
A vita éppen azon folyik, hogy a heti 40 óra munkaidőt figyelembe kell-e venni vagy sem. A vita eldöntéséhez a közoktatási törvénynek a kötelező órába beszámítható tevékenységeket szabályozó rendelkezéseit kell megfelelően értelmezni.
A közoktatási törvény 1. sz. melléklet harmadik rész II. fejezet 6.
pontja az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
„Az óvodában, iskolában, kollégiumban a pedagógus kötelező
óráját a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozásra,
illetőleg kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozásra, kollégiumi
foglalkozásra kell fordítani. A gyakorlati oktatásvezető és a gyakorlati oktatásvezető-helyettes a kötelező órája keretében ellátja a tanulók
gyakorlati és elméleti képzését, a gyakorlati képzést szervezőknél
folyó gyakorlati képzés ellenőrzését. A kötelező óra felhasználható a
napközis és tanulószobai foglalkozás megtartására, az osztály közösségi programjainak és a tanulókkal való egyéni törődés feladatainak
[52. § (7) bekezdés] megtartására, az iskola pedagógiai programjában
rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy
csoportfoglalkozások [53. § (2) bek. e) pontja] megtartására, továbbá
igénybe vehető azoknak a tanórán kívüli foglalkozásoknak a megtartására, amelyeket az iskolai nem kötelező tanórai foglalkozás időkeretének terhére szerveznek.”
A 7. pontban további kötelezettségeket és lehetőségeket biztosít a
jogalkotó:
„Ha a fenntartó egyetértésével a nevelési-oktatási intézmény
vezetője nagyobb időkeretet nem állapít meg, óvodában az összes
óvodai foglalkozás, kollégiumban az összes felkészítő kollégiumi
foglalkozás, iskolában az összes – e törvény 52. §-ának (3) bekezdése
alapján tervezett – kötelező tanórai foglalkozás öt százalékának megfelelő, egy nevelési évre, tanítási évre kiszámított időkeret áll rendelkezésre a nevelési-oktatási intézményben a következő feladatok
ellátásához:
a) e keret terhére:
- az osztályfőnöki, tanszakvezetői (tagozatvezetői, szakosztályvezetői), tanulócsoport-vezetői, szakmai munkaközösség-vezetői
feladatot ellátó pedagógus heti kötelező órájának teljesítésébe e feladat ellátására heti egy órát be kell számítani;
- ha az iskolában nem kötelező a könyvtárostanár (tanító)
alkalmazása, legalább heti öt órát (napi egy órát) a kötelező óra terhére biztosítani kell a könyvtárostanár (tanító) részére az iskolai könyvtári feladatok ellátásához;
b) meghatározott időre adott írásbeli megállapodással a pedagógus kötelező óráját teljesítheti
- a nevelési-oktatási intézmény nevelési programjának, pedagógiai programjának kidolgozásával, felülvizsgálatával összefüggő
feladatok ellátásával;
- diákönkormányzatot segítő feladatok, kulturális nevelőtanári
feladatok ellátásával;
- a gyermekek, tanulók felügyeletével összefüggő, kollektív
szerződésben meghatározott feladatok ellátásával.”
A közalkalmazotti tanács tagjai részére havi munkaidejük tíz
százalékának, elnökének pedig havi munkaideje tizenöt százalékának
megfelelő munkaidő-kedvezményt köteles biztosítani a munkáltató.
Abban az esetben, ha a közalkalmazotti tanács tagjai, illetőleg elnöke
pedagógus-munkakört tölt be, ugyancsak alkalmazni kell a szakszervezeti tisztségviselőknél ismertetett szabályt, nevezetesen, hogy a
munkaidő-kedvezményt a pedagógus kötelező órájának arányos
csökkentésével kell kiadni. Ez annyit jelent, hogy a pedagógusnak a
havi teljes munkaidejét a megadott százalék szerint kell csökkenteni,

"

12  A jog asztala

PEDAGÓGUSOK LAPJA

beleértve az egy hónapra jutó kötelező órát is. A kedvezmény kiszámításának és kiadásának legegyszerűbb módja, ha a kötelező órákat
heti bontásban tíz százalékkal, tehát például a húsz kötelező óraszámban foglalkoztatott pedagógus heti kötelező óráját kettő órával
csökkentik. A Munka törvénykönyve lehetővé teszi, hogy az érintettek közötti megállapodás alapján a munkaidő-kedvezményt másmilyen arányban osszák el a közalkalmazotti, illetőleg az üzemi tanács
tagjai és elnöke között. Lehetőség van tehát arra, hogy az egyik jogosult a másik javára lemondjon az őt megillető kedvezményről. A
munkaidő-kedvezmény elosztásánál azonban – ellentétben a szakszervezeti tisztségviselőkre vonatkozó előírásokkal – a Munka törvénykönyve korlátot állít fel, nevezetesen: hogy sem az üzemi tanács,
közalkalmazotti tanács elnöke, sem az egyes tag nem „szerezhet”
olyan mértékű munkaidő-kedvezményt, hogy az meghaladja a teljes
munkaidő felét.
Miután nincs olyan tiltó rendelkezés, amelyik kizárné, hogy a
szakszervezeti tisztségviselő tagja legyen a közalkalmazotti, üzemi
tanácsnak, illetőleg fordítva, előfordulhat, hogy e kettős tisztség
alapján kétféle munkaidő-kedvezményre válik jogosulttá valaki. A
szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezményénél nincs
munkaidő-korlátozás, és azt sem tiltja a Munka törvénykönyve, hogy
az „egyesített” kedvezmények együttes mértéke meghaladja a teljes
munkaidő felét.
A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott szakszervezeti tisztségviselők, illetőleg közalkalmazotti tanács munkájában részt vevők
órakedvezményre való jogosultsága nem külön díjazásra való jogosultságot jelent. A Munka törvénykönyve céljával a munkaidő tényleges csökkentése áll összhangban. Ezért az érintettek kötelező óráját
a valóságban csökkenteni kell, és nincs arra törvényes lehetőség,
hogy helyette az érdekelt részére óradíjat fizessenek ki. Természetesen ezeknél a pedagógusoknál is alkalmazni kell a túlmunkára vonatkozó rendelkezéseket, miszerint ha a pedagógus a kötelező órájánál
többet tanít, túlmunkát végez. A túlmunka után pedig túlmunkadíjat
kell fizetni. Ily módon, ha munkaidő-kedvezményre jogosult, a csök-

kentett munkaidő, tanítási óra teljesítése után több óvodai foglalkozást, tanítási órát, kollégiumi foglalkozást tart, részére ki kell fizetni a
túlmunkadíjat még akkor is, ha a tanítási óráinak száma nem haladná
meg az eredeti, tehát a munkaidő-kedvezménnyel nem csökkentett
kötelező óráinak a számát.
Mint az a szabályokból egyértelműen megállapítható, a szakszervezeti (közalkalmazotti tanácsi) tisztségviselői feladatokat nem lehet
kötelező óraszámba beszámítható módon ellátni.
A törvény a kötelező óra arányos csökkentését írja elő, amely az
ismertetett szabályok helyes értelmezésével a heti 40 órás munkaidő
figyelembevételét is jelenti.
Nem jelenti ugyanakkor azt, hogy a heti 40 óra munkaidőt kell
csökkenteni a megfelelően kiszámított és elosztott munkaidőkedvezmény mértékével.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 11. § (2) bekezdésében megtalálhatók azok a szabályok, amelyek alkalmazásával az
önkormányzati érdekegyeztetésben a Kjt. 4. § (1) bekezdés c) pontja
(Érdekegyeztető Tanács), valamint (5) és (6) bekezdése alapján (véleményezés) az érdekegyeztetésben részvételre jogosult tisztségviselő
számára munkaidő-kedvezményt lehet biztosítani.
Ehhez egy többoldalú megállapodás szükséges az önkormányzat,
az érintett munkáltatók és a szakszervezet között arról, hogy a több
munkáltató szakszervezeti tagságának képviseletében az önkormányzati szintű érdekegyeztetésen eljárni jogosult szakszervezeti tisztségviselő részére a munkaidő-kedvezményt vagy annak egy részét az
egyes munkáltatóknál meglévő szakszervezeti taglétszám alapján
összevonják. Az összevont munkaidő-kedvezmény mértéke nem
haladhatja meg a tisztségviselő havi munkaidejének 50%-át.
A megállapodásnak fontos része az, hogy hogyan és miként
biztosítják a tisztségviselőt foglalkoztató munkáltató számára a munkaidő-kedvezmény költségeit.
Dr. Selmeciné dr. Csordás Mária
jogtanácsos

Munkavédelem az oktatási-nevelési intézményekben
Helyesbítés: a Pedagógusok Lapja 2000/10. számának 13. oldalán A munkavédelmi jogszabályok alcímen belül téves jogszabály-megjelölés
szerepel.
A 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet helyett a 65/1999. (XII. 22.) NM rendelet a hatályos jogszabály.
A munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát, továbbá
a munkaügyi miniszter rendeletében meghatározott munkaeszközöket
[5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi
XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról].
A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos
felülvizsgálat alá kell vonni:
- a hivatkozott rendelet 1. számú mellékletében szereplő munkaeszközt;
- azt a gépet, amelynek gyártásához vagy üzembe helyezéséhez
hatósági engedély szükséges, illetőleg felülvizsgálatát jogszabály,
szabvány vagy üzemeltetési dokumentációja (rendeltetésszerű és
biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó okmánya) előírja.
A felülvizsgálatot az üzemeltetőnek ötévenként kell elvégeznie,
ha jogszabály, szabvány vagy üzemeltetési dokumentáció más időszakot nem ír elő.
Ha a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, veszélyes
technológia a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be, megfelelőségét az üzemeltető munkavállalónak soron kívül vizsgálnia kell. A vizsgálat elvégzéséig annak működését, illetve használatát meg kell tiltani. A vizsgálat
elvégzése munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.

Minden munkavállaló részére biztosítani kell:
a) megfelelő mennyiségű, az egészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet;
b) a munkahely és a munka jellegének megfelelően az öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési
lehetőséget.
A munkahely és a munka jellegének megfelelően gondoskodni
kell a rendről, tisztaságról, a keletkező szennyező anyagok, szennyvíz, hulladékok kezeléséről oly módon, hogy veszélyt vagy egészségi
ártalmat ne okozzanak, és a környezetet ne károsítsák.
A munkahelyen a dolgozók létszámának és a veszélynek megfelelő jelző- és riasztóberendezést kell biztosítani.
A munkahelyen gondoskodni kell az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges mozgástérről.
A szabadtéri munkahelyeken – a munkavégzés jellegének és a
munkakörülményeknek megfelelő műszaki megoldásokkal, munkaszervezéssel, egyéni védelemmel, melegedési lehetőséggel, védőitallal – gondoskodni kell a munkavállalók időjárás elleni védelméről.
Az ablakoknak, tetővilágításoknak és szellőző berendezéseknek
biztonságos módon nyithatónak, zárhatónak, beállíthatónak és rögzíthetőnek kell lenniük, nyitott állapotban nem lehetnek olyan helyzetben, ami veszélyt jelent a munkavállalókra nézve.

2000. november 14.
Az átlátszó felületű ajtók, kapuk, falak kitörés elleni védelméről,
a veszély felismerésére alkalmas megkülönböztető jelzéséről gondoskodni kell.
A munkahely padozata és közlekedési útjai feleljenek meg a
munkavégzés jellegének és az ebből fakadó tisztítási követelményeknek, a várható legnagyobb igénybevételnek, felületük csúszásmentes,
egyenletes, botlás- és billenésmentes legyen. A közlekedési utak
szélessége és a szabad magassága tegye lehetővé a gyalogosok és
járművek biztonságos közlekedését, a közlekedési utak és pályák
melletti biztonságos munkavégzést.
A kijáratok és vészkijáratok, a kijelölt menekülési utak száma,
mérete, elhelyezése és megvilágítása tegye lehetővé a munkahelyek,
a veszélyes terület gyors és biztonságos elhagyását.
Azokon a munkahelyeken, ahol az egészséget nem veszélyeztető
és biztonságos munkavégzés dohányzási tilalom elrendelését teszi
szükségessé, külön dohányzóhelyeket kell kijelölni. A nemdohányzók védelméről minden munkahelyen dohányzóhelyek, helyiségek
kijelölésével vagy más szervezési intézkedéssel kell gondoskodni.
Amennyiben az adott munkahelyen magyarul nem tudó munkavállaló dolgozik, a munkáltató a munkavállaló által értett nyelven is
köteles biztosítani az üzemeltetési dokumentációt, a veszélyt jelző,
tiltó és tájékoztató feliratokat.
A munkafolyamatra, a technológiára, az anyagra vonatkozó követelmények
A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy
kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók, sem a munkavégzés hatókörében tartózkodók egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse.
Anyagot, terméket mozgatni csak az anyag, termék tulajdonságainak megfelelő, arra alkalmas eszközzel, a kijelölt helyen és módon, a
súly- és mértékhatárok megtartásával szabad.
Az egyéni védőeszköz-juttatás és az eszközök használati feltételeinek előírásakor a munkáltató
- meghatározza munkahelyenként, munkakörönként azokat a
munkafolyamatokat, technológiát, munkaeszközöket, anyago(ka)t,
ahol egyéni védőeszköz biztosítása szükséges;
- a fenti esetekben a veszélyforrások jellegét és mértékét is
meghatározza;
- a veszélyforrások jellegének, mértékének meghatározására
irányuló vizsgálatokat meg kell ismételni, ha a felsoroltak közül
bármely tényező esetében változás következett be.
A munkáltató megfelelő védelmi képességgel rendelkező, továbbá a munkavállaló által végzett fizikai munka mértékének és a klima-
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tikus környezetnek figyelembevételével kiválasztott védőeszközt
biztosít.
A részletes szabályozást az intézmény munkavédelmi szabályzatában vagy más, belső szabályzatban kell rögzíteni.
Az egyéni védőeszköz személyi használatra szolgál, kihordási
ideje nincs. Az egyéni védőeszköz tisztántartásáról a munkáltató
gondoskodik. Az egyéni védőeszközt a munkahelyről hazavinni nem
lehet.
A munkahelyen – jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a munka szervezésének
megfelelően – biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi,
személyi és szervezési feltételeit.
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi
feltételei
A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha:
- annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik;
- foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetőleg a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan nem befolyásolja;
- foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent;
- mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti, és a munkára alkalmas. Az egészségügyi megfelelőségéről előzetes és – külön
jogszabályban meghatározott munkakörökben – időszakos orvosi
vizsgálat alapján kell dönteni.
A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek
ellátására egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal.
A munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos elvégzéséhez megfelelő szakképzettségű és számú munkavállalót kell biztosítani.
Ha valamely munkát egyidejűleg két vagy több munkavállaló
végez, a biztonságos munkavégzés érdekében az egyik munkavállalót
meg kell bízni a munka irányításával, és ezt a többiek tudomására
kell hozni.
Az iskolaszerű oktatás, a nevelés keretében a tanulókat és a hallgatókat meg kell ismertetni a biztonságos életvitel, az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető szabályaival.
A szakmai képzés keretében kell gondoskodni arról, hogy a
résztvevők elsajátítsák a képzettségük alapján betölthető munkakör
egészségi és biztonsági követelményeit. A szükséges ismeretanyagot
a szakirányítást végző miniszter a munkaügyi és a népjóléti miniszterrel egyetértésben határozza meg.

A munkáltatók és a munkavállalók kötelességei és jogai
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításában
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles a munkabiztonsági szaktevékenység
ellátására megfelelő képesítéssel rendelkező személyt biztosítani.
A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy
a munkavállaló
- munkába álláskor;
- munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a
szükséges szabályokat, utasításokat, információkat.
Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató
írásban határozza meg, amely munkavédelmi szaktevékenységnek
minősül.
A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas
állapotban, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munka
végzésére vonatkozó szabályok megtartásával végezhet munkát.
A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától:
- az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó
szabályokban előírt védőintézkedéseket megvalósítani;

- az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismereteket rendelkezésére bocsátani, a betanuláshoz való lehetőséget biztosítani;
- a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges
felszereléseket, munka- és védőeszközöket, az előírt védőitalt, valamint tisztálkodószereket és tisztálkodási lehetőséget biztosítani.
A munkavállalót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében történő fellépéséért, illetve a munkáltató vélt mulasztása
miatt jóhiszeműen tett bejelentéséért.
A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha
azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ha a munkáltató utasításának teljesítésével másokat veszélyeztetne közvetlenül és súlyosan, a teljesítést meg kell
tagadni.
Veszélyeztetésnek minősül különösen a szükséges védőberendezések, az egyéni védőeszközök működőképtelensége, illetve
hiánya.
A munkavállaló a munkavégzés ideje alatt nem állhat alkoholos
vagy egyéb szer hatása alatt, amely a munkavégzés biztonságát veszélyezteti.
Dr. S.-né dr. Cs. M.
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Ezzel a címmel a sajtóorgánumokban tallózva a velünk vagy rólunk készült írásokból közlünk összeállítást. Így egyrészt egy csokorba gyűjtve áttekintést kaphatunk arról, hogy milyen információk jutottak el gondjainkról, eredményeinkről a társadalomhoz, másrészt azt is láthatjuk, melyek azok a lényeges problémák,
törekvések, amelyek még nem vagy nem kellő módon váltak ismertté. Egyszerre célunk tehát a tájékoztatás és tájékozódás.

NÉPSZABADSÁG
(2000. X. 25.)
Először lesz őszi szünet
A jövő héten – hazánkban először – őszi szünet
lesz az iskolákban. Néhol csak a halottak napja
utáni két munkanapot, a legtöbb helyen azonban az egész hetet megkapják a diákok. A
Pedagógusok Szakszervezete súlyos baklövésnek tartja, hogy a tárca akkor javasolt egyhetes
őszi szünetet, amikor az iskolák már rég elkészítették munkarendjüket.
Árok Antal, a Pedagógusok Szakszervezetének
titkára úgy véli: az OM súlyos hibát követett el
azzal, hogy október elején, az iskolai éves munkatervek elkészülte után, nem egészen egy hónappal
az őszi szünet előtt javasolta az új típusú vakáció
egyhetesre bővítését. – Az intézmények ezt csak a
szabadon felhasználható öt tanítás nélküli munkanap átcsoportosításával tehetnék meg – mondja a
titkár. Mivel azonban e napokon értekezleteket
tartanak, sok esetben külső előadóval, az időpontot
nem tudják módosítani. Ennél is fontosabb szempont, hogy a szülők előre megismerik a tanítás
nélküli napok dátumát, amikor nekik gyermekeikről gondoskodniuk kell, ezért e napokat nem lehet
hirtelen megváltoztatni. (…)

NÉPSZAVA
(2000. X. 24.)
Kötelező továbbképzés pedagógusoknak
Jelenleg a tanároknak hétévente 120 órás továbbképzésen kell részt venniük ahhoz, hogy közalkalmazotti jogviszonyuk fennmaradjon – mondta
Árok Antal, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)
titkára. Ugyanakkor a fenntartó önkormányzatok a
tanfolyamok díjának csupán 80 százalékát finanszírozzák a központi normatívából. (…)
A kötelező továbbképzési rendszer teljesen
ingyenessé tételéhez csaknem egymilliárd forintra
lenne szükség. (…) Ebben az évben jelentősen –
csaknem 30 százalékkal – csökkent a tanfolyamok
finanszírozására szánt állami normatíva. (…) A
jövő évi és a 2002-es költségvetésben pedig a
tervezett inflációt alig meghaladóan emelkedik a
támogatás összege.
A tanfolyamok egy része szakdiplomát ad, s
ez már a megszerzést követő évben – 4-6 ezer
forintos – béremelkedést jelent a pedagógusoknak.
A nehéz anyagi körülmények között működő
önkormányzatok azonban – költségkímélés miatt –
sokszor nem támogatják az ilyen típusú képzéseket
– jelentette ki a PSZ titkára. (…)
Idén a továbbképzések támogatására szánt
összeg azért csökkent, mert a közoktatási törvény
tavalyi módosítása megszüntette a pedagógusszakvizsga kötelezőségét – reagált az elmondottakra Sió László, az oktatási tárca kabinetfőnöke.
Kevesebb lett a tanárok létszáma is, így érthető,
hogy csökkent az összeg. (…)
A pedagógus-továbbképzési rendszer működését szabályozó kormányrendelet módosítása
ugyanakkor lehetővé tette, hogy egyes képzések –
melyek oktatáspolitikai szempontból kiemelt
jelentőségűek – teljes támogatást kapjanak. (…)

VILÁGGAZDASÁG
(2000. XI. 12.)
Kollektív szerződésekkel a perek ellen
Magyarországon iskolánként évente átlag két
munkajogi perrel lehet számolni (…) Ennél jóval

többen kezdeményeznék sérelmeik bíróság útján
történő rendezését, ám félnek a hosszú pereskedéstől és az esetleges munkáltatói retorziótól.
(…) A perek többsége elkerülhető lenne, ha az
iskolák olyan kollektív szerződéssel bírnának,
amelyet évente, de legalább a törvények (…)
változásával párhuzamosan megújítanának.
(…) A legtöbb, közalkalmazottakon esett
sérelem az iskolák magánosításakor, illetve összevonásakor keletkezik, valamint a törvény szövegének értelmezési különbözőségei miatt.
Borbáth Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) főtitkára lapunknak azt mondta: a
munkajogi perek zöme a munkavállalók bértáblába
való besorolása miatt következik be. Az elmúlt
évek legtöbb (ezres nagyságrendű) pere a közalkalmazottak F kategóriába történő át- és besorolása ügyében folyt. A második helyen állnak azok a
viták, melyek apropóját az adja, hogy a munkaadók és a fenntartók más végzettséget és juttatást
számítanak be munkába álláskor, mint ami a
munkavállalónak van. Ezenkívül a sérelmezett
elbocsátási ügyek jutnak el leggyakrabban bírósági
szakaszba.

KÖZNEVELÉS
(2000. X. 13.)
Szakszervezeti vélemény a bérekről
Az oktató-nevelő munka társadalmi jelentőségét
elismerő, tisztességes megélhetést nyújtó béreket,
az állam egyetemleges felelősségét kifejező, bérés működési garanciát biztosító oktatásfinanszírozást követel a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ).
(…) Az oktatási ágazat átlagkeresete – a fejlett
országokéhoz hasonlóan – 20-30 százalékkal
haladja meg a nemzetgazdasági átlagot. A pedagógusfizetések érjék el az egy főre jutó GDP
értékét! (A jelenlegi arány 70-80 százalék.) Az
oktatási ágazat technikai és adminisztratív dolgozóinak bére a hasonló képzettségű és munkakörű
alkalmazottak nemzetgazdasági átlagával legyen
azonos.
(…) Borbáth Gábor főtitkár emlékeztetett rá,
a PSZ a kormányzattal tárgyalásokat kezdeményezett. (…) Úgy ítéli meg, hogy a legtöbb kérdésben
a kormánytervezet a szakszervezet javaslatát
érvényesíti. De továbbra is elégedetlen a közoktatás nem pedagógus alkalmazottainak 1,05-ös
bérszorzójával. (…)
Borbáth Gábor egyetértően hivatkozott Pokorni Zoltán miniszter kijelentésére, miszerint a
jövő évi béremelés még csupán az első lépés, ám
jelentős, mert szemléletváltást tükröz. Az oktatás
finanszírozási rendszerében változást sürgetett,
melynek révén a kétcsatornás támogatás állami
szereplője viselne nagyobb terheket, és teremtené meg a garanciákat. (…)

(2000. XI. 3.)
Összehangolt érdekvédelem
Közös sajtótájékoztatón jelentette be dr. Kis Papp
László, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének elnöke és Borbáth Gábor, a Pedagógusok
Szakszervezetének főtitkára, hogy az általuk képviselt két legnagyobb pedagógus érdekvédelmi
szervezet szoros együttműködésre szánta el magát.
Megállapodást írtak alá, mely szerint összehangolják céljaikat, álláspontjukat, fellépésüket, akcióikat. Összetartozásukat erősíti, hogy a két szakszervezet ugyanazon nemzetközi szervezet tagja.
Vezetőik kifejezték reményüket, hogy a többi
pedagógus érdekvédő is csatlakozik hozzájuk,

lévén, hogy az együttműködés egyik alapelve a
nyitottság. Levélben keresték fel a testvérszervezeteket, és már pozitív választ küldött a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, valamint a
Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet.
(…)

HEVES MEGYEI HÍRLAP
(2000. X. 13.)
A kormány adós maradt
A Pedagógusok Szakszervezete a magyar közoktatás jövőjéről, illetve a pedagógusok méltó –
elismeése érdekében akciósorozatot hirdetett,
melynek keretében az ország régióinak nagyobb
városaiban fórumokat szerveznek az érintettek
bevonásával (…).
A Hotel Flórában tartott konzultáción (…)
vitaindító előadásában Borbáth Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének főtitkára elmondta, hogy
amikor a tavalyi költségvetés tervezésekor a
szakszervezet letette a bérfejlesztésre vonatkozó
elképzeléseit, a kormányzat nem számolt azzal,
hogy a tervezett hat százalék helyett az infláció a
10 százalékot is meghaladja. Ezért a kormányzat
adósa maradt a pedagógustársadalomnak, hiszen
a korrekció elmaradt, s reálbér-emelkedés nem
következett be. (…)
A PSZ javaslata, hogy még ebben az évben
átlagosan öt százalékkal emeljék meg a béreket,
amelyet január 1-ig visszamenőleg kapjanak
kézhez a pedagógusok.
A szónok kitért arra is, hogy hiába az Oktatási
Minisztériummal való együttműködés, ha az
országos érdekegyeztetés teljesen működésképtelen.
A fórum a továbbiakban szakmai vitával
folytatódott.

ZALAI HÍRLAP
(2000. X. 20.)
Fel kell(ene) zárkózni
Nagykanizsa. A Pedagógusok Szakszervezete
tegnap a dél-zalai városban tartotta országos
fórumsorozata záró rendezvényét. Ezen Borbáth
Gábor, az ágazati szervezet főtitkára hangsúlyozta:
az oktatás ügyét súlyának megfelelően kellene
kezelni. (…) Kiemelte: a közoktatás felzárkóztatására vonatkozó javaslatot egy évvel ezelőtt adták
át az oktatási miniszternek.
(…) A 2000. évet az egyik legrosszabbként
tartják számon a pedagógusok: nem növekedett,
hanem csökkent a reálkeresetük, az infláció a
kormány által prognosztizált 6-7 százalékkal
szemben 9,4 százalékra nőtt. A PSZ álláspontja
szerint mintegy 5 százalékos bérkorrekció kellene
csupán ahhoz, hogy a kormány által év elején
kilátásba helyezett 2,25 százalékos reálkeresetnövekedés valóra váljon. (…) Az alábecsült infláció problémaköre a két évre tervezett költségvetéssel megduplázódik (…). Amennyiben 2000-ben
tisztességes bérkorrekcióra kerül sor, akkor 2001ben – a PSZ ösztönzésére – végre jól érzékelhető
felzárkóztató intézkedések valósulhatnak meg.
(…) Változatlanul gondot jelent a nem pedagógusmunkakörben foglalkoztatott alkalmazottak köre.
(…) A főtitkár elmondta: eredményesek voltak a
tanácskozások, az azokon megfogalmazott javaslatokat eljuttatják az illetékesekhez.
Összeállította:
Juhász Olga sajtómenedzser
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Az ének ünnepe a Mátra tövében

HÍREK

Nagyszabású hangversenyre került sor november 11-én – a Pedagóguskórusok V. Északmagyarországi Találkozójaként – Gyöngyösön, a Mátra Művelődési Központban, a Pedagóguskórusok Országos Társasága, a Mátra Művelődési Központ, a Városi és Pedagóguskórus
és a PSZ Gyöngyös Körzeti Bizottságának közös szervezésében. Az 1000 éves Magyarország tiszteletére rendezett koncert mind a részt vevő énekkarok számát, mind a változatos,
gyerek-, női- vegyeskarok előadta műsort nézvést kivételes módon szolgálta a kitűzött célt
és a fölemelő, emlékezetes élményteremtést.
A hangversenyt mintegy beharangozva, Varga László, szakszervezetünk érdekvédelmi
titkára mondott hangulatos beszédet. A megjelentek érdeklődéssel hallgatták Pokorni Zoltán üdvözlő levelét, melyben az oktatási miniszter az ének-zene oktatásának és benne a
pedagógusok szerepvállalásának fontosságáról szólt, elismerését fejezve ki a kórustagok
elkötelezett munkájáért.
A szereplők és a műsor méltatása helyett álljon itt az énekkarok (velük együtt a karnagyok) helynévi rendbe szedett jegyzéke. (A rangos névsor önmagáért beszél.)
Budapesti Líra Énekkar (Nógrády László); Budapesti Zrínyi Kórus Egyesület (Holló
Gyula); Cegléd, Kardos Pál Pedagógus Énekkar (Holló Gyula); Csurgó, Cantemus Pedagógus Női Kar (Peperő Gyula); Debrecen, Maróthi György Pedagóguskórus (Kéry Mihály);
Érd, „Szirmok” Pedagógus Női Kar (Szabóné Bozóki Flóra); Gyöngyösi Gyermekkórus;
Gyöngyös, Városi és Pedagóguskórus (Kalocsainé Csillik Mária); Hajdúböszörmény, Városi és Pedagóguskórus (Kéryné Mészáros Mária); Jászberény, Palotásy János Vegyeskar
(Bedőné Bakki Katalin); Pápa Város Bárdos Lajos Vegyeskara (Fehér Ferenc); Sárvár,
Ifjúsági és Pedagóguskórus Kulturális Egyesület (Hallerné Horváth Márta); Tiszavasvári,
Városi Vegyeskar (Gebri József); Vásárosnamény, Liszt Ferenc Vegyeskar (Iványi Tamás).
A zongorán közreműködő Várallyai Ágnes és Kéry Tamás kitűnő játéka ugyancsak
hozzájárult a hangverseny sikeréhez.
Méltán illeti köszönet a szép találkozó megszervezésében és zökkenéstelen lebonyolításában áldozatosan részt vevő gyöngyösi kollégákat, és azokat a különféle intézményeket,
amelyek anyagi és erkölcsi támogatásukkal lehetővé tették az ünnepi találkozó létrejöttét.

 Világsiker. A magyar résztvevők mindegyike érmes lett (5 arany, 8 ezüst és 6
bronz) a különféle szaktárgyakból (kémia,
fizika, matematika és informatika), más-más
országban rendezett nemzetközi olimpián.
A nyerteseket és fölkészítő tanáraikat minap
ünnepélyesen köszöntötte a Parlamentben
Orbán Viktor miniszterelnök és Pokorni
Zoltán oktatási miniszter. Szakszervezetünk
tagsága nevében a versenyzőknek tanulmányaik folytatásához sok sikert, a kollégáknak pedig további eredményes munkát kívánunk.
 Csereprogram. Október 24-én magyartörök oktatási és kulturális csereprogram
aláírására került sor Budapesten. A 20002003-ra szóló megállapodás elsősorban a
törökországi hungarológiai és magyarországi turkológiai stúdiumok támogatását teszi
lehetővé – főként a felsőoktatás szintjén, de
tankönyvek cseréjéről, testvériskolai kapcsolatok létesítéséről is szó esik benne.
 Educatio 2000. E címmel az Oktatási Minisztérium november 17-19. közt nagyszabású, gazdag programú oktatási szakkiállítást és vásárt rendez, melyen a pedagógiai
sajtó keretében szakszervezetünk központi
lapjával is találkozhatnak az érdeklődők. Az
első nap konferenciák, előadások, bemutatók szerepelnek a műsorban – az iskolák tanárai és vezetői részvételével –, a második
és harmadik napon a nagyközönség előtt is
megnyílik a kapu.
 Nevelés a szabadidőben. Az új évezred
első pedagógiai tanácskozásaként a Zánkai
Gyermek- és Ifjúsági Centrumban 2001. január 18-20. között ötödik alkalommal rendezik meg a zánkai pedagógiai napokat. A
résztvevők a szabadidő-pedagógia szerteágazó kérdéseivel foglalkoznak. Érdeklődni,
illetőleg jelentkezni a konferenciára a
87/568-577 vagy 87/568-595-ös telefonszámon lehet 2000. december 20-ig.
 Nemcsak a fővárosiaknak. Most jelent
meg a Fővárosi Pedagógiai Intézet immár
36. évfolyamát megért szakmai folyóiratának, a Budapesti Nevelőnek 2-3. összevont
száma, Balogh László felelős szerkesztő
gondozásában. Rovatai rendre olyan írásokat ölelnek föl, amelyek a ma pedagógusát
ugyancsak érdeklik szerte az országban,
akár az elmélet, akár a gyakorlat köréből
merítenek. Nem egy közülük egyéni felfogást képviselve vitára késztet, de épp ezért
érdemes elolvasni.
 Pályázati felhívás. A Tempus Közalapítvány/Socrates Nemzeti Iroda két pályázatot
hirdet: egyrészt közoktatási szakemberek
számára közoktatási pályázatok, másrészt
nyelvoktatási szakembereknek nyelvoktatási
pályázatok bírálatára felállítandó szakértői
listára való kerüléshez. Az első pályázatról
Szabó Edina, a másodikról Jánosik Orsolya
(mindkettőjük telefonszámai: 210-5747
vagy 210-9700, fax: 210-9701) nyújt felvilágosítást.

A Mentor novemberben
Lépést tartani az oktatás-nevelés mindennapjaival – ez a törekvés tükröződik a Gyarmati
Szabó Éva szerkesztette Mentor oktatási, egészség- és életmódmagazin novemberi számában is. Csak néhány példát! Árok Antal, a PSZ szervezetpolitikai titkára találó cikkel cáfolja
– a költségvetési vita kapcsán – azt a téves nézetet, hogy a pedagógusok – érdemtelenül – a
magyar társadalom túlfizetett rétegét alkotják; éppen az ellenkezője igaz. A szakoktatás
megújulásának jegyében írta meg riportját Fukk Enikő az újpesti Kozma Lajos Faipari
Szakközépiskoláról. „A nő a katedrán is nő” a címe annak a beszélgetésnek, melyet Körmendi Zsuzsa folytatott Dőry Virág színésszel és jelmeztervezővel. Kétoldalnyi színes
szöveg emlékeztet a ráckevei Ady Endre Gimnázium fennállásának fél évszázadára. A
Továbbképzés rovat témája: Az informatika mint módszer, Gönczöl Enikő tollából. A tartalmat összegezve a folyóirat oldalain pedagógus, diák, szülő egyaránt talál olvasnivalót.
Mindezt dúsítja a tankönyvkritikai melléklet, a Támpont konkrét segítsége.
A szerkesztőség címe: 1068 Bp., Városligeti fasor 10. Tel./fax: 352-7108.

Az immár két éve alakult Pedagógiai Lapok Egyesülete (PELE) régi tervét
valósította meg
azzal, hogy szeptemberben megalakította
AGORA KLUBJÁT,
amelynek ideiglenesen a Pedagógusok Szakszervezete (1068 Budapest, Városligeti fasor 10.) ad otthont minden hónap utolsó csütörtökén, délután fél
6 órától este 8-ig.
A legközelebbi találkozás időpontja: november 30., 17.30 óra.
Meghívott vendég: Pokorni Zoltán oktatási miniszter.
További időpont: december 28., előszilveszter.
Többek kérésére jelzi az elnökség: a később érkezőket is szeretettel várja,
bármikor bekapcsolódhatnak a programba.
Ezt a klubot – nevének megfelelően – szabad, kötetlen beszélgetések színhelyévé szeretnék tenni, ahol a tagság, illetve a résztvevők dönthetnek a
programokról.

A Magyar Külkereskedelmi Bank (MKB) Nyugdíjpénztára az egyik legmegbízhatóbb hazai nyugdíjbiztosító,
amelynek tagozatként része a korábbi Pedagógus Nyugdíjpénztár is. Több mint százezer tagja van, s vagyona
intenzíven gyarapodik, jelenleg mintegy 22 milliárd forint. Önkéntes és magán-nyugdíjpénztári ága egyaránt
biztonságosan alacsony költséghányaddal, magas hozamokkal működik.
 A befizetett összeg egyéni számlán halmozódik, s a nyugdíjpénztár eredményes befektetései révén is
gyarapodik. Az állami nyugdíjtól eltérően örökölhető is.
 Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokat ma is jelentős (30%-os) adókedvezmény támogatja, s a tagdíj
egészét vagy egy részét a munkáltató (intézményfenntartó) járulékmentesen átvállalhatja.
 Az MKB Nyugdíjpénztár tagjai kedvező banki szolgáltatásokat is igénybe vehetnek. A befizetések nemcsak az
idős kor biztonságát szolgálják, hanem egyúttal a legeredményesebb hosszú távú befektetések is. Az
adókedvezmény és a realizált hozam együttesen többszöröse a banki betétek, értékpapírok kamatának.
A havonta rendszeresen fizetett (bérből levont) önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjak az adókedvezmény adta
lehetőségeket megközelítően sem merítik ki. Különösen idén, hiszen a munkáltatók által fizetett havi tagdíjhozzájárulás után most már nem lehet szja-t visszaigényelni, csak az egyéni befizetések és az eseti munkáltatói
támogatások után. Ezért most, az év végén érdemes eseti befizetésekkel is élni, hogy az adókedvezményt a lehető
legnagyobb mértékben kihasználjuk. Hiszen az év végén befizetett összeg 30 százalékát viszonylag rövid időn belül
(az adóbevallás beküldését követően) az APEH visszafizeti, miközben egyéni számlánkon a teljes összeg hozamot
termel. A 30 százalékos adókedvezmény igénybevételének értékhatára 100.000 forint (1958 előtt születetteknek
130.000 forint). Azaz 333 ezer forint (illetve 42 évnél idősebbeknek 433 ezer forint) összegig lehet az
adókedvezményt maximálisan kihasználni.
Akinek van megtakarított pénze, vagy munkáltatójától jutalmat kap, annak tehát érdemes december közepéig
nyugdíjpénztári számlájára ezt az összeget befizetni. Amennyiben a munkáltató a „jutalmat” eseti támogatásként
közvetlenül a nyugdíjpénztárba utalja, úgy ez után is visszaigényelhető az szja 30 százaléka. A befizetések
átutalással és csekken is érkezhetnek. Csekkeket az MKB Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatától (1051 Budapest, Szent
István tér 15. Tel.: 268-7001, 268-8270), és a PSZ Országos Irodájától (1068 Budapest, Városligeti fasor 10. Tel.:
322-8456) lehet igényelni. Ugyanitt belépőket, átlépőket is fogadunk.


ÚJABB LEHETŐSÉG: AZ MKB PEDAGÓGUS-SZÁMLACSOMAG
A Magyar Külkereskedelmi Bank (MKB) saját lehetőségeinek keretein belül – értékelve társadalmi szerepüket –
segíteni kívánja a pedagógusokat pénzügyeik intézésében. Ezért a Pedagógusok Szakszervezetével együttműködve e
tanév elejétől pedagógusigazolvánnyal igénybe vehető, kedvezményes szolgáltatáscsomagot kínál a nevelés-oktatás
„mestereinek”.
Hogyan vehető igénybe a pedagógus-számlacsomag, illetve hogyan juthatunk hozzá az MKB VISA Electron
Pedagóguskártyához? Milyen előnyökkel jár mindez?
 A pedagógus-számlacsomag a pedagógusigazolvány felmutatásával bármelyik MKB-fiókban igényelhető.
Belépési és tagsági díj felszámolása nélkül két bankkártyához (egy fő- és egy társkártyához) juthatnak a
jelentkezők. Igény esetén tehát egy számláról költhetnek hozzátartozójukkal, s mindkettőjük számára
kényelmes vásárlási lehetőség nyílik itthon és külföldön. Hazánkban több mint tízezer kereskedelmi és
szolgáltatói helyen vásárolhatunk. A kártya az MKB és az Euronet 400 ATM-jében használható kedvezményes
készpénzfelvételre. (Természetesen más itthoni és külföldi bankautomatáknál is használható a kártya.)
 Az MKB Pedagógus-számlacsomag kedvezményes általánydíjjal (400 helyett 150 Ft/hó) vehető igénybe, s
ennek birtokában olcsóbb a közüzemi és egyéb szolgáltatói díjak átutalása is (a standard díj 50 százaléka, 15
Ft/átutalás).
 Az oktató-nevelő munkával járó pénzügyek külön kezelésére (pl. osztálypénz) is lehetőség nyílik az erre a célra
elkülönített számlán. Igény esetén a forintbankszámla mellett devizaszámlák és értékpapírszámlák is nyithatók,
a forintbankszámlához hitelkeret is kapcsolható, illetve az erre a célra fenntartott számlán a házastárs jövedelme
ingyenesen jóváírható. Emellett természetesen az MKB egyéb szolgáltatásai is igénybe vehetők.
 Az MKB Pedagógus-számlacsomag, kártya birtokában a Könyvtárellátó Kht. által forgalmazott könyvek
vásárlása esetén 30% kedvezmény jár. Ez egyaránt érvényesíthető megrendelés és vásárlás esetében (Kódex
Könyváruház, 1054 Budapest, Honvéd u. 45. Tel.: 331-6350).
A szolgáltatásokkal kapcsolatos további információkhoz lehet jutni az interneten (www.mkb.hu), a következő
telefonszámokon: 327-8666, 317-9557, 317-2663, valamint minden MKB-fiókban. A Pedagógusok Lapja és a
Mentor magazin időről időre tájékoztatást ad mind a banki, mind a nyugdíjpénztári szolgáltatásokról. Az
alapinformációk, valamint más fontos érdekvédelmi-szakszervezeti információk elérhetők a PSZ internetes honlapja
(www.pedagogusok.hu) révén is.
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LÉPJ BE AZ MKB NYUGDÍJPÉNZTÁR PEDAGÓGUS TAGOZATÁBA!

